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 עיוועט טָאה "טַײװ רעד ןיא געוו א, ךוב םעַײנ ןַײז טימ
 ןטוג ןיא, ,"ןלעװַָאנ; רעכיב יד ןופ רָאטװא רעד -- ןעג

 ,?עטנעָאנ ןרָאי ,עטַײװ ןרָאי, ,"ןשטנעמ ענעדיישאב , ,?טומ

 ןוא ׁשידִיי ןיא ענענישרעד ,ערעדנא ןוא "ןטַײצ ערעזדנוא,

 רעד ןיא טרָא ןַײז טקיטסעפראפ רעמ ךָאנ -- ,שיסור ןיא
 רענייא יו רוטארעטיל רעשיטעווָאס רעשידִיי רעקיטַײצטנַײה
 ,רעלטסניק עטסקידנטַײדאב ןוא עטסנעעזעגנָא עריא ןופ

 ןיא ןענישרעד זיא ןעג עיוועט ןופ לכיב עטשרע סָאד
 טײג ןָא טלמעד ןופ ןוא ,ןרָאי רעקיסַײרד יד ןופ בייהנָא
 ןדלעה עריא טימ ןוא טַײצ רעד טימ טָארט ןיא טָארט רע

 עכלעוו ,ןעגנונעכייצראפ ןוא ןלעװָאנ ,ןעגנולייצרעד יד
 -כרוד ןענַײז ,?טַײװ רעד ןיא געוו א, ךוב ןיא ןַײרא ןעייג
 ךיז ןענעכייצ ,ןשטנעמ םוצ עביל רעפיט טימ ןעגנורדעג
 טַײקרָאלק ,רָאמוה ןכייוו ,טַײקשיריל רעקיצראה טימ סיוא
 ךעלמיטנגייא זיא סָאװ ,ךארּפש רעד ןופ טַײקשירעדליב ןוא

 ןעג עיוועט ןופ גנופאש רעד ראפ

 טט0ט(ט(װ

77()+0288 



 ,ץרוק ןוא נא

 ןבעל סָאד יו





 ריפנַײרא רעניילק א

 עירא רעבַײרש רעד ןעװ ,גָאט א םענייא ןי
 םענופ עיצקאדער ןיא ןעמוקעגנַײרא זיא טיאכ
 -יטירק רעד טָאה ,"ןפאש ןוא ןבעל , לאנרושז

 טיירפ רעקיטירק א ןעװ ןטלעז יװ ,םיא טימ טיירפרעד ךיז .ז רעק
 רעמיצרעדָאפ ןטבעלאב ןוא ןעמארעג םעניא .רעבַײרש א טימ ךיז
 ןוא ,ןָאפעלעט רעד טגנילק סע ןוא סעקנישאמ ןּפאלק עיצקאדער ןופ
 -- טסאג א ןַײרא טמוק'ס ןוא ריט עקידנסיורד יד ךיז טנפע לָאמ סעדעי
 .טנאקאב ןרעװ ליװ סָאװ ,רָאטװא ןא רעדָא רָאטװא רעטנאקאב א
 עדייב ןוא ,רעבאכעמ א ךָאנ טימ ךיז רע טפערט לעװש רעד אב
 רעטנוא טמוק עדייב יד וצ ןוא ,ןדיירכרוד ךיז סיללפ סיורג טימ ןעמענ
 -ַאכ א ךיז טקינייראפ לדער םוצ ןוא ,לדער א טרעװ סע .רעטירד א
 -יפ רעד ,רָאנ טעז רע ןעמעוװ .רענעקכארּפש ןוא גָאלָאליפ רעוועש
 ןופ טַײטאב םעד ןרילומרָאפ ,ןשטַײטסױא ןפלעה רע טעב ,גָאלָאל
 ,םינָאניס ןייא-- םינָאניס א ,טאווקעדא ןא ןבעג ,טרָאװ אזא ןוא אזא
 .רעסעב זיא ,רעמ סָאװ .ןעמינָאניס ַײרד ,ןעמינָאניס ייווצ

 -ָאיטַאדעג טרָאװ סָאד ןצעזרעביא ,רעגייטשא ,ריא טעװ יו --
 ןוא .לָאמאטימ לדער ןצנאג םאב גערפ א םעצולּפ רע טוט--אּפ
 סעּפע ןגעוו רָאג טדערעג ןוא טרעלקעג טשרָאקָא ָאד ןבָאה סָאװ ,עלא
 ףא אּפָאיטָאדענ ןַײז טעוו'ס יוװ ,םעד ןגעוו ןרעלק ןָא ןבייה ,שרעדנא
 :שידיי

 -צוי-יול ...םעליוג רעטמיילעג ..,למעלינוק ...קָאינכ ...לזאמילש --
 ..רענעגָארטױעד טינ ...רענעטָארעג טינ ...עלעלעטעּפ ...ךעל

 זיא'ס -- .רענעקכארּפש ןוא גָאלָאליפ רעד טרעדָאפ -- ,ךָאנ ,ךָאנ --
 עשידיי יד זא ,ךָאד טסייװ רַיא .ךָאנ ףראד ךיא רָאנ ,טכעלש טיִנ
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 -אש סערציוא טרָאװ ןדעי ראפ טָאה יז ,עכַײר א רעייז זיא ךארּפש
 ..ןסנאוינ ,ןעגנוריט

 -יצ ןיא טציז עכלעוו ,עשראטערקעס רעד ןופ םענַאּפ עדלימ סָאד
 ריא ,ךיז טשטיינק ןוא ךיז טענימ ,שיט ןסיורג ריא אב ןָאנבױא רעמ
 פאלק א ּפָא יז ןטלאה ןוא ריא ןרעטש טַײקשיטקאט ןוא טַײקלדיײא
 -כאר טייהרעמוטש רָאנ טעב יז ,שיט ןרעביא לטסיופ ןטימ ןָאט וצ
 ,ליטש ןַײז לָאז סע ,םימ

 -טוג, יד ןשיװצ ,רעמיצרעדָאפ ןקידלמוט ,ןטבעלאב ןקיזָאד םעניא
 -וק סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ?סמעכיילא-םעלָאש,, ןוא "ספלעהטוג, ,"סנגרָאמ
 ,קעװא ןעײג סָאװ ,יד ןופ "טנוזעג רימ טַײז, ןוא ,ןַײרא ןעמ
 -טרָאװ ןיא ,לרעשטּפעש רעכיוה ,ַײרעדײר רעליטש ןופ שיורעג ןיא
 יז ןבָאה ןעמאזוצ עלא סָאװ ,ןטקעלאיד ענעדיישראפ ףא רעטסילפעג
 ןקיזָאד םעניא ,ןשָאל-עמאמ -- ןעמָאנ ןרעַײט ןוא ןעמעראוו ןייא
 ןיא עירא רָאנ יװ ,ז רעקיטירק רעביל רעד טָאה רעמיצ ןקידלמוט
 סָאד יװ ,םעליוא ןקירעביא םענופ םיא טּפאכעגסיורא ,ןעמוקעגנַײרא
 סָאװ ןוא טקוקעגסיורא טָאה רע ןכלעוו ףא ,לשיפ ערעלט עקיצנייא
 טָאה רע .ןקאּפ טפראדעג טגנידאבמוא ,גָאט םענעי ןיא ,ןאד טָאה רע
 יד טימ קידנצנאלג ,ןוא לקניו ןרעליטש א ןיא טריפעגקעווא םיא
 -עביא ןָא םיא וצ טגָאזעג ,ןגיוא עכעלקירדסיוא ,עקיכעלַײק ,עסיורג
 | :סעמָאדקאה עקיר

 .עיפארגָאיבָאטװא ןַײד ףראד ךיא --
 ךיא בָאה-- ,טרעפטנעעג םיא טיאכ טָאה -- ,סעיפארגָא;בָאטוװא --

 עיפארגָאיבָאטװא עטשרע יד .קיצניו טינ ןבירשעגנָא ןבעל ןַײמ ףא
 ןיב'כ ןעוו ,קירוצ רָאי קיצרעפ ןוא ףניפ טימ ןבירשעג ךיא בָאה
 -עגנָא ןיב'כ ןעוו -- עטייווצ יד ,לושכעטּפָארּפ ןיא ןענרעל ןעמוקעגנָא
 ידיבָאריב ןיא ןבירשעג ךיא בָאה עטירד יד ,טוטיטסניא ןיא ןעמוק
 - ...עטרעפ יד ,ןאשז

 ענעקורט-- עיפארגָאיב אזא ןעד ףראד ךיא ,רענייא שטנעמ --
 -עגרעביא םיא רעקיטירק רעד טָאה--?עלעטַײז ןייא ףא סעידעי
 -אטשּפָא עלאלצָאס ןַײד ןוא ןרָאװעג ןריובעג טסיב וד ןעוו -- ,ןגָאלש
 -ָאלקיצנע רעשירארעטיל רעצרוק רעד ןופ ,ךיוא יוזא ךיא סייוו ,גנומ
 ןילא עקאט ךיא בָאה ריד ןגעװ עלעקיטרא סָאד ,וועגא ,עידעּפ
 טסָאה ןוא קיװָאטנָארּפ א ןעװעג טסיב וד זא ,סייוו'כ .ןבירשעגנָא
 .סעטעקנא ןייק טינ ףראד ךיא ...ךיא ףראד סָאד טינ רעבָא ...ןלאדעמ

 -טסניק עטלקיוועגרעדנאנאפ רעקינייװ-רעמ א ,ערעטיירב א ףראד ךיא
 -ילרשאב-סנבעל עשירעלטסניקיבלאה סעכָאּפאהלָאכעל רעדָא עשירעל
 -למאז ןשיטירקָאלב ןסיורג א ןלעטשנעמאזוצ טרעלקראפ בָאה'כ ,גנוב
 ,יד ןופ סעיפארגָאיב יד .רעבַײרש עשידִיי עקיטײצטנַײה ןופ ךוב
 רעבָא ,ןבַײרשנָא ןיילא ןזומ ךיא לעװ ,זדנוא ןופ קעווא ןענַײז סָאװ
 ןזָאלראפ טינ ךיז ןוא ןַײז ךעלרטאמ ךיז ןפראד ,ךָאנ ןבעל סָאװ ,יד
 רעד ןיא ּפָא טינ גייל ,רענַײמ רעביל ,וצ ךיז עשז לַײא .רימ ףא
 ןבַײרש ןעמוקסיוא טינ עקאט ךָאנרעד רימ לָאז סע ,קנאב רעגנאל
 טכאלעצ ךיז טָאה רע--.טעברא יד רימ רָאּפשראפ ,ךיוא ריד ןגעוו
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 -אווכ סָאװ ,רעטכעלעג א ,רעטכעלעג ןכעליירפ ןקידנעגנילק ןַײז טימ
 ,זדלאה ןופ םיא אב סיורא רעקיכליה ןוא רעקיכליה ץלא ךיז טעיל
 טלָאװ רעבַײרש רעדעי .ןגיוא ענַײז ףא ןרערט ךיז ןזַײװאב סע זיב
 לָאז רע ,ןָאפָאטינגאמ א ףא ןבַײרשראפ רעטכעלעג אזא טפראדעג
 -סנבעל ןפאש וצ קידנרעטנומרעד ,ןרעיוא יד ןיא ןכליה םיא רעטּפָא
 ,קרעוו עשיטסימיטּפָא ,עקידיירפ

 טיאכ טָאה -- !עיפארגָאלבָאטוװא יד ןטלאה ףראד ךערע ןא לפיוו --
 ,טגערפעג

 טזָאל סע לפיוו ,טסליװ וד לפיוו ,בַײרש .טינ ץענערגאב ךיא --
 .ןצריק ןעמאזוצ ךָאנרעד רימ ןלעװ ,ןפראד טעװ עמ ביוא .ךיז

 ייוצ ,ןגיוב א-- .ןסיװ טלָאװעג עירא טָאה--?טרָאפ רעבָא --
 ?עיפארגָאיבָאטוװא יד ,ןַײז יז ףראד גנאל יוװ ?סנגיוב ןעצ ,סנגיוב

 ןגױבעגנָא ךיז טָאה עירא .טכארטראפ ךיז טָאה רעקיטיױק רעד
 זיא טיאכ עירא .ןגָאז טעװ רענעי סָאװ ,ןרעה רעסעב יידעק ,םיא וצ
 ,םעווקאבמוא ךיז טליפ ןוא טַײהנגעלראפ רעסיוועג א ןיא קידנעטש
 ןיא קירעדינ זיא סָאװ ,ןשטנעמ א טימ ןדייר סיוא טמוק םיא ןעוו
 ,ךָאנ טּפיוהרעד ,ּפָארא-ןביוא ןופ ןקוק םיא ףא ףראד רע ןוא סקּוװ
 ןופ רעכעה טינ זיא ןיילא רע .רעקיטירק א טימ ןַָאט וצ טָאה רע ןעוו
 -קווװורעדינ רעקיטירק ךאס א ןענַײז סעכַאלוצפא יו רָאנ .סקּוװלטימ
 םיא וצ ןבייה ןפראד ייז ןעוו ,םענָאּפ סָאד םיא טמאלפ סע ןוא קיס
 ,ֿפָאק םעד

 רעקשטיניילק רעד טָאה -- ?ןַײז סע ףראד גנאל יװ ,טסגערפ וד --
 יװ ,ץרוק ןוא גנאל ןַײז ףראד סע---.םיא וצ ּפָאק םעד ןביוהעגפוא .ז
 טעװ סע ביוא ,ןצראה םוצ טינ ךיז ,רערעַײט ,םענ ןוא .ןבעל סָאד
 עשיפארגָאיבָאטװא יד יװ ,רעכאווש לסיב א ןעמוקאב ריד אב ךיז
 רעייז .ןעמעכיילא-םעלָאש אב ,ןיקרָאג אב ,ןעיאטסלָאט אב קרעװ
 טָאה רע ןוא--.טכיירגרעד טינ לַײװרעד ךָאנ רימ ןבָאה עגיירדאמ
 ןקידנרעטנומפוא ןכיוה-קידװעגנילק ןַײז טימ טכאלעצ רעדיוװ ךיז
 ,רעטכעלעג

 טינ סָאװראפ ?טינ עקאט סָאװראפ :ןָאטעג רעלק א טָאה עירא
 סמעכיילא-םעלָאש ןָא ?"דיראי םענופ , םענעגייא ןא ןבַײרש ןבײהנָא
 ףראד עמ ?סע ןעמ טמענ ּוװ .רָאמוה ןקידלדורּפש ןָא ,טַײקלאינעג
 ,ןיילא טגָאמראפ עמ סָאװ ,םעד טימ ןענעגונאב ךיז

 ,טילהדניק רעד ןופ ךעלנייוועג ןָא ןעמ טבייה גנובַײרשאב-סנבעל א
 ווו ,גראב ןרעטנורא ןופ ,טַײװ טעה-טעה ןופ ןגָאװ םעד טּפעלש עמ
 יד --עלעגיוו םאב ןוא עלעגיוו סָאד ןענאטשעג זיא קירוצ ןרָאי טימ
 טימ סעקנישזָאר עסיזירעקוצ ןגעװ ןעגנוזעג טָאה עכלעוו ,עמאמ
 -רעטנוא .רערעווש ןגָאװ רעד טרעוװ ,ףורא-גראב רעמ סָאװ .ןעלדנאמ
 רעד עכלעוו טימ ,ןעניושראפ עַײנ ןַיײרא םיא ןיא ךיז ןּפאכ סנגעוו
 טימ ךיז געוו-סנבעל ןפא לָאמ ןייא טינ ,טנאקאב טוג זיא רעבאכעמ
 לזעלג א ,ייט זָאלג א ןעקנורטעג ,טכארבראפ ןעמאזוצ .,ןפָארטעג ייז
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 עכלעזא ןעמ ןָאק יװ .ןעמאזוצ טצפיזעג ןוא ןעמאזוצ ןעגנוזעג ,ןַײװ
 ךעלטניב ןוא ךעלקעּפ יד טימ ייז ןזָאל ,ןעמענפורא טינ ןרישזאסאּפ
 זיא טרָא !ליװ סע רָאנ רעװ ,ףוא ךיז טצעז ,עטיב ?סופוצ ןּפעלש ךיז
 ,םעליוא רעד רעסערג סָאװ ;לאלק א זיא רימ אב ןוא ,ןעמעלא ראפ ָאד
 -יבארד יד אב רעטסעפ טנעה יד רַאנ טלאה .עכמיס יד רעסערג ץלא
 ,ןלאפוצסיורא טינ -- ןגָאװ םענופ סענ

 טיול ,זא ,סנטשרע .ןַײז עדיומ ךיז טיאכ עירא ףראד ןכאז ייווצ ןיא
 -עגוצ טַײקינײלק א סעּפע זַײװרעטרע רע טָאה ,עוועט רעטלא רעד
 -עב ףא ,טרעקראפ ,רעדָאי ןקיטפאהרָאװ םעד ןדָאש םוצ טינ ,טכארט
 טָאה עכַאלעמ רעדעי .ןעגנערבוצסיורא סעמע םעד רעטעליוב ןוא רעס
 ןיילא ץנוק רעסיורג ןייק טינ זיא'ס .עיגָאלָאנכעט ריא ,סעדיוס עריא
 רעבָא ,סעקישטּפיוטס ריפ ןוא רעטערב ַײרד ןופ שיט א ןלעטשפיונוצ
 שיט רעד .ןגינעגראפ רעּפאנק א לָאמטּפָא זיא לקיטנא אזא אב ןציז
 עכָאלעמלאב רעד .טעסעטעגמורא טינ זיא רע ,ךיז טלקָאש ,םורק זיא
 -ראפ רע ,לדנעּפש ןייא ןייק ,לטערב ןייא ןייק וצ טינ םיא וצ טיג
 רָאג זיא'ס ןוא--ּפָא טרילָאּפ ,םורא טלבוה ,טוג רָאנ םיא טקיטסעפ
 א טוט ,ןפיוא ןקיטראנגייא ןַײז ףא ,עבלעז סָאד .שיט רעדנא ןא
 -עטאמ רערעַײט קיצניװ טינ .טרילָאּפ ,טלבוה ,טעסעט רע .רעבַײרש
 סע ,ענָאװאק רעטוג רעד טימ ץלא ,ץעווינ םוצ ַײברעד טייג לאיר
 -ירש א ראפ סָאד זיא סָאװ ,ןעמעלא רעסיוא .רעסעב סָאװ ןַײז לָאז
 ?וצ טינרַאג טכארט סָאװ ,רעב

 -ענ עסעמע עקינייא ןרעדנע וצ טביולרעד ךיז רע טָאה ,סנטייווצ
 -עמ ערעדנא טגלָאפעגכָאנ ַײרט ָאד טָאה רע .עטכארטעגסיוא ףא ןעמ
 ,םירבאכ

 ןייק ןרעטאּפ טינ רימָאל ןעגנוקרעמאב עניילק רָאּפ יד ךָאנ ,ָאזלא
 סע לָאז .טורעגסיוא זיא לדרעפ סָאד .עיסענ יד ןבייהנָא ןוא טַײצ
 -נאטס עטשרע יד ףא סעכַאּפאהלָאכעל ,רעכיג לסיב א ןגָארט זדנוא
 .סעיצ

 טסאג א לטעטש ןיא

 ןיא טּפאכעגּפָארא ךיז טַיאכ עירא טָאה קירוצ ןרָאי עקינייא טימ
 רעטשרע רעד טניז ןעװעג טינ זיא רע ּוװ ,לטעטשיטרובעג ןַײז
 ךעלטעטש עשיווטיל יד ןופ ןדִיי יד טָאה עמ ןעוו ,עמָאכלימ-טלעוו
 םענייא זיב ןעמעלא סעלסעמ ןייא ןופ ךעשעמ ןיא םיווּוׂשִיי ןוא
 ילד םעד ןעניד סָאװ ,ןעניושראּפ עקיטכעדראפ סלא ןבירטעגסיורא
 ןשיסור םעד ןדָאש םוצ ןטייווצ םעד םלעהליוו רָאטארעּפמיא ןשישט
 לָאמא טָאה עירא ּוװ ,עלעטעטש סָאד .ןטייווצ םעד ַײלָאקינ רעסייק -

 רע טָאה ,טלעװ רעד ןופ ןַײש עקיטכיל יד ןעזרעד וצ ןעוועג עכיוז
 ,טלעטשעגרָאפ ךיז קידשעטשוטעמ רעייז ןוא טקנעדעג טינ ןטולכאל
 -כרוד ליפ יד ןופ ףיולראפ ןיא ,טַײצ עצנאג יד .סיוא טעז סע יוזאיוו
 ןגיוא יד ראפ ןעזעג ןעימיד ןַײז ןיא םיא ךיז טָאה ,ןרָאי ענעגנאגעג
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 ייוצ ןופ טייטשאב סָאװ ,לריט קידנגיליקידעּפושעמ א טימ רעלעק א
 ןייא ףא טגיל עקרא .ןטימניא סָאלש ןרעוש א טימ ךעלריט עבלאה
 ןטפלעה עדייב ףֹא טגיילעצ ךיז טלָאװ רע ,לריט םעד ןופ טפלעה
 טמעראוו סע .ןגיל וצ טוג ךיוא ןיא יוזא רעבָא ,סָאלש רעד טרעטש
 -לאהעגנַײא ,רעליטש א טרָאד זיא'ס ,סעּפע ךיז טוט בוטש ןיא .ןוז יד
 -נייק רעירפ טָאה עקרא סָאװ ,עבָאב עטלא עדמערפ א .למוט רענעט
 טייג ןוא ןַײרא טייג ,בוטש ןיא טעוװעטאבעלאב ,ןעזעג טינ יז לָאמ
 ,ןרעטש וצ טינ ,ּפָא ןטערט ,געוו א ריא ראפ ןכאמ עלא ןוא ,סיורא
 ,סיפ יד רעטנוא ךיז ןרעטנָאלּפ וצ טינ

 ,וצ טינ םענייק ןעמ טזָאל ןעמאמ רעד וצ ,טינ ןעמ טעז עמאמ יד
 ,עריומ עטאט רעד טָאה ןעבָאב רעדמערפ רעד ראפ .ןטאט םעד עליפא
 -רעד .יײבראפ טייג יז ןעוו ,טנאוו א וצ ןקור ןטימ וצ ךיז טראּפש רע
 א ןצנאגניא ךיוא ,לבצנאמ רעכיוה א רעייז יװ ,עירא טקנעדעג ךָאנ
 -עגנַײא סעּפע בוטש ןופ ןגָארטעגסיױרא טָאה ,םיא ראפ רעדמערפ
 טינרָאג רע טקנעדעג רעמ .לטנאמ ןגנאל םענופ עלַאּפ א ןיא סטלקיוו
 ,ןרָאקיז ןַײז ןיא ףוא טינרָאג טכיוט רעמ ,םייה רעשלטעטש ןַײז ןופ

 ןעװ ..ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ?ןעועג טלא ןאד רע זיא לפיוו
 גנולייצרעד א רענַײז ןיא .טינ רע טסייוו ,ןרָאװעג ןריובעג זיא רע
 ,סעשאפענ ערעכעלקילגמוא ןייק זא ,ןבירשעג לָאמא ןיוש רע טָאה
 יז ןבָאה ץלא .טלעו רעד ףא ןעוועג טינ ןענַײז ,סעצנעשזעב יד יו
 רעייז ןרָאלראפ ייז ןבָאה רעלרפ .גָאטסטרובעג םעד עליפא ,ןרָאלראפ
 ,עקירעביא סָאדלא געוו-שינעלגָאװ ןטַײװ ,ןרעװש ןיא ךָאנרעד ,םייה
 ..סעקירטעמ יד טימ ןעמאזוצ ,ןגעמראפ לסיב עצנאג סָאד

 -טנאקאב עלעטעטשיטרובעג ןטימ ןסילש ןרָאפעג עירא זיא טציא
 יירפ ןקידרעבאיטנעס א ןיא גוצ ןופ ןגיטשעגּפָארא זיא רע .טפאש
 -עגנָא רעד ןליפ ךיז טוג ןיוש לָאמוצ טזָאל עטיל ןיא ןעוו ,ןגרָאמ
 עטלאק םאי ןשיטלאב םענופ ןזָאלב רעטּפָא ץלא ,טסבראה רענעמוק
 ןָאטעגנָא .רעמוז םענעגנאגראפ םעד ןופ ןרוּפש יד ּפָא ןשיװ ןוא ןטניוו
 ןיא ,ךָאנ עדָאמ רעד טיול ןדנאר עניילק טימ טוה רעיורג-לעה א ןיא
 -נאמ ,עדָאמ רעד טיול ךיוא ,ינק יד זיב ןצרוק ,ןוװָאנאסוואל ןגנירג א
 עיצנאטס רעד ףא רעטיצ ןטוג א טּפאכעג טָאה עירא ןכלעוו ןיא ,עלעט
 ןעוו .גוצ רעדנא ןא ףא ןצעזרעביא טפראדעג ךיז טָאה רע ּוװ ,לוואש
 טלָאװ ,ןסָאלשראפ רעיוט-ןוא-ריט ,טכאנ עבלאה ןעוועג טינ טלָאוװ'ס
 ,לוואש טָאטש יד ןקוקנָא ךיז טזָאלעג ,לאזקָאװ ןפא ןציז רעדייא ,רע
 -עג ךיוא ךַָאנ טָאה רע .לטעטש ןַײז טימ סענייכשיב טאמיק זיא סָאװ
 ןוא טרָאד טבעװ עמ ,לָאװ ןיא טלקיװעגנַײא זיא לוואש זא ,טרעה
 ,קירבאפ רעלוואש יד סיוא טקיטראפ סע סָאװ ,ןכאז יד .טקירטש עמ
 ,ךאז עמעראוו א טפיוקעג טלָאװ רע .קיטלאב ץנאג ןיא םעש א טָאה
 ,..רעטיווס םענעלָאװ א

 ,טינ ךיז טצעז עמ ּוװ סָאװ ,לאזקָאװ ןטסוּפ טאמיק ןיא קידנטראוו
 -נערבנַײרא ,דנאנאכָאנ טּפאלק עכלעוו ,ריט רעד ןופ טַײװ טינ זיא
 טַאה ,ןרישזאסאּפ עקיטכאנטעּפש ענלצנייא קידנזָאלסיורא ןוא קידנעג
 עדזאי עקיזַאד יד לאלכיב זיא סָאװ בילוצ ,ךעלטנגייא :טרעלקעג עירא
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 א ןיא--,עלעטעטש ענעגייא סָאד ןעזעג טינ ןרָאי ליפ יוזא ?ענַײז
 טינא ,םעד ףא ןַאט קוק א ןגיוצעג קראטש יוזא טינ טָאה'ס זא ,ןעמיס
 ,טציא טרָאד רע טָאה ןעמעוו .ןיהא ןרָאפעגוצ גנאל ןיוש רע טלָאװ
 -עק לָאז רע ןכלעוו ,שטנעמ ןייא יבשטָאכ ןאראפ ןטרָאד ןעד זיא יצ
 ,םוטעמוא ןרָאפ וצ גנירג זיא סע ?םיא ןענעק לָאז רענעי ןוא ןענ
 ּוװ ,ןיהא טינ רָאנ ,לטעטש ןדיװטעי ןיא ןוא טָאטש רעדיוװטעי ןיא
 ןייק טינ זיא רע .ןרָאלראפ טרָאד ץלא ןוא ןרָאװעג ןרָאבעג טסיב וד
 ןענאטשעג לָאמא ןזיא'ס ּוװ ,טרָא סָאד ןוא ,שטנעמ רעלאטנעמיטנעס
 -עקפאנ א .סעיצָאמע עסיורג ןייק סיורא טינ םיא אב טפור ,לגיוו ןַײז
 ...ךַאד ןוא ?ןענאטשעג זיא סע ּוװ ,ענימ

 -עגסיוא-טינ ,ןרעוש א טימ ,ןטניוװגוצ יד ןופ רענעמונעגכרוד א
 ןיא ןַײרא עירא זיא ,ןרעיוא יד ןיא ַײרעדוה א טימ ,ּפָאק םענעפָאלש
 ףֹא טצַארּפשעג ןיוש טָאה סע .גוצ ןטראוורעד-גנאל םענופ ןָאגאוו
 -יטכיצ עיולב ןגָארטעג ךיז ןבָאה רעטצנעפ-זָאגאוו םעד ַײבראפ .גָאט
 ךיז ןבָאה געוויןאבנזַײא םוצ לעלאראּפ ,ךעלפרעד ןוא רעפרעד עק
 זיא ןטרָאד ןוא ָאד ,סרעזַײװגעװ טימ ןגעו עטריטלאפסא ןגיוצעג
 -רע עקיזָאד יד ןבָאה סעניורכיז ענייק .ךַײט א ,לדלעוו א ןפָאלעגנָא
 . ףעלקיטעמוא ןעװעג רָאנ זיא סע .ןפורעגסיורא טינ ןעירא אב רעט
 ןַײז וצ טרעטנעענרעד םיא טָאה ןאב יד רעמ סָאװ ןוא ,ןצראה ןפא
 ףא ןקירד סָאװ ,ןרָאא יד טליפעג רע טָאה רעמ ץלא ,לטעטש
 ,םיא

 רעטעמָאליק טכא ךלעפ ןטימניא טייטש עיצנאטס יעקניניילק יד
 ,ערעסערג א ,עדַײבעג א ךָאנ ןאראפ זיא לאזקָאװ ןבעל .לטעטש םענופ
 רעד ,עיצנאטס רעד ןופ ףעש רעד סעכָאּפשימ יד טימ ןעניוװ סע ּוװ
 טָאה עירא .טסיפארגעלעט רעד ןוא רעריסאק רעד ,רעשטעּפסיד
 ןוא רעריסאק םענופ עריד רעד ןיא ןאדָאמעשט ןַײז ןזָאלעגרעביא
 זיא סָאװ ,עקשזעטס רענעטַארטעגנַײא ,רעטיירב רעד טימ ,עילָאוואּפ
 ןעמ טָאה סעילפָאטראק יד-- ,דלעפ-לפָאטראק א ןשיװצ טגיילעגכרוד
 -- ,עװטָאב עליוה יד ןפרָאװעצ ןגעלעג זיא סע ,ןבָארגעגסיױא ןיוש
 ,סופוצ ןייג טזָאלעג ךיז רע טָאה

 לעה טינ טָאה ןוז יד ,ןגרָאמירפ רעקִיור ,רעליטש א ןעוועג זיא סע
 טדנעלב סָאװ ,ןוז עשיווטיל א .טמעראוועג קראטש טינ ןוא טנַײשעג
 יװ ,ןייכ ןקידסעינצ טימ לופ ןוא ןטלאהעגנַײא ןזיא ,טינ טציה ,טינ
 טלארטשאב יז עכלעוו ,טפאשדנאל עקידרעיורג עשיּפעטס עכאפנייא יד
 ירעד ךיז עירא טָאה ,טָארט ךָאנ טָארט ,טלײלעגיטינ .ןיײלש ריא טימ
 עקיקַאטשנײא ןעועג רע טָאה סנטַײװרעדנופ .לטעטש םוצ טרעטנעענ
 רעקיקָאטשַײרד א עליפא ןיא טָא .עקיקָאטשיײװצ ךיוא ןוא רעזַײה
 ןיש זיא לטעטש סָאד זא ,טסוװרעד ךיז רע טָאה ךָאנרעד .ןעיניב
 ךעלדליש יד .רעטנעצ רענָאיאר א ,טָאטש א רָאנ ,לטעטש ןייק טינ
 בָאה יוזאיו, ."רָאג, טימ ןוא "יאר, טימ ןָא ךיז ןבייה ןריט יד ףא
 וצ טאהעג ןוא טגערפעג ךיז אב עירא טָאה-- ,טסּוװעג טינ סע ךיא
 טינ ?טָאטש א ןיוש זיא לטעטש-טרובעג ןַײמ זא--,ענַײט א ךיז
 "!ךאז אזא עליפא ןסיוו

, 12 



 עלא ,עטלא ןוא עגנוי ,םיוושיוט עגיה ןגעקטנא ןָא ןעמוק סע
 -גופ , .טינ יז ןעק רע סָאװ ,ךארּפש א טרעה עירא ןוא ,עקיגיוא-יולב
 ךיא דלאביוו-- ,ענַײט א ךיז וצ רעדיוװ טאהעג רע טָאה -- ,ןגעווטסעד
 -טיל לסיב א ןענעק טגעמעג ַאי ךיא טלָאװ ,ןרָאװעג ןרָאבעג ַאד ןיב
 | ."שיוו

 -לעוו ,סאג רעשיטָאטש רעגנאל רעד רעביא טייג רע רעטַײװ סָאװ
 יז טקידנעראפ ּפעטס ןיא ןוא ּפעטס םענופ ךַײלג ןָא ךיז טבייה עכ
 ןיא ןַײא ךיז טקוק ,טָארט םעד רע טרעמאזגנאלראפ רעמ ץלא ,ךיז
 יד ןיא עליפא ןַײרא קוק א טּפאכ ,רעביטש יד ףא טקוק ,ןשטנעמ יד
 טאמיק--בלאה ףא בלאה ןענַײז רעזַײה עטלא ןוא עַײנ ,.רעטצנעפ
 ,רעטצנעפ ערעסערג טימ ,עַײנ א טייטש בוטש רעטלא רעדעי ןבעל
 א רָאג זיא טָא .ןזינראק יד ףא ןעַײרעצינש רעקיניײיװ טימ ןיוש רָאנ
 עילקאּפ יד ,טמירקעגסיוא טנעװ יד .לביטש קיטײצראפ טזָאלראפ
 טימ ּפָארא טגנעה יז ןוא ןכַָארקעגסיױורא זיא רעצעלק יד ןשיװצ ןופ
 טימ ןענופעג טָאה סָאװ ,לטניוו םענופ עטרעכעפעצ ,רעמעדעפ עגנאל
 רעד ןופ סעקשרעוו רָאּפ א-- ךעלרעטצנעפ יד .,ןליּפש וצ ךיז סָאװ
 -עגּפָא טָאה עירא .סנדָאל עלעקנוט טימ טכאמראפ ןענַײז -- דרע
 ןיא שיוק ןסיורג א טימ ןעגנאגעג זיא סָאװ ,עקשטיטלא ןא טלעטש
 לַאמא ָאד טָאה סע ּוװ ,יז טסייו רעשפע ,טגערפעג יז ןוא ,טנאה רעד
 י-רעד לסיב א םיא טקוקעגנָא טָאה יז ?טיאכ עכַאּפשימ יד טניוװעג
 יז ,עגיה ןייק טינ ןיא יז .ןיינ ףא ּפָאק ןטימ טלקַאשעג ןוא ןקָארש
 --לבצנאמ א טלעטשענּפָא טָאה רע .ףרָאד ןופ ןעמוקעג גנאל טינ זיא
 ןלאנומָאק ןיא ,םָאקריפסיויאר ןיא ןייגנַײרא טעצייעג טָאה רענעי
 ,ץלא ןעמ טסייוו ןטרָאד ,ליײטּפָא

 -וקעגנילרא ,ךעלסעג ןוא ןסאג יד רעביא ןעגנאגעגמורא זיא עירא
 יּפיּפ עטצינשעג-ןַײפ א--- רינעווּוס א טפיוקעג ןוא ןיזאגאמ א ןיא ןעמ
 זיא רע ;:לטעטש םענופ קנעדנָא ןא ןַײז לָאז רָאנ ,טינ טרעכייר רע ,עק
 ,טפראדאב טינ רע טָאה רעטקַאד א וצ -- קינילקילַאּפ רעד ןיא ןַײרא
 עריא ףא ,קינילקילַאּפ רעגיה רעד ףא ןָאט קוק א ךָאד געמ רע רָאנ
 טיירדעגמורא לסיב א ךיז טָאה רע .םִיָאלאכ עריא ףא ןוא םיריוטקָאד
 ,לּפע רעמע עסיורג טימ טלדנאהעג ןבָאה סעטרעיוּפ ּוװ ,קראמ ןפא
 ,לפָאטראק קעז טימ ןוא ןעמיולפ

 ןפא ןפָארטעגנָא רע טָאה ,סאג-סעשזוגעג רעד ףא ,קראמ ןרעטניה
 זיאס .גנוטַײצ רענַאיאר רעד ןופ עיצקאדער יד ךיז טניפעג'ס ּוװ ,זיוה
 ,לדעס א טימ ןוא טױלּפ םענרעצליה א טימ בוטש עקיקָאטשניײא ןא
 ףֹא ךעלדעס ןוא רעביטש עקירעביא יד ןופ סיוא טינ ךיז טנכייצ סָאװ
 ךַײלג ,זיוה םענופ ריט רעד ףא לדליש סָאד רָאנ טקנאלב סע ,סאג רעד
 ,עקטילאק רעד ןגעקטנא

 ,לטעטש ןרעביא ןעקנַאלבמוא ןכָאנ ןוא ןפָאלש טינ טכאנ א ךָאנ
 סָאד ןעירא אב זיא ,טינ םענייק טסייוו ןוא טינ םענייק טָאה רע ּוװ
 -עג ןיא טַײקדימ ןופ קורדסיוא ןא ,ןירג טאמיק ,סאלב ןעוועג םענָאּפ
 יוזא --ןעמערב עטכידעג יד רעטנוא ןגיוא עלָאמש יד .םעד ףא ןגעל
 -וראפ רעייז ןיא רעצראווש ךָאנ ןעוועג ןענַײז ,עצראווש רעייז ךיוא
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 ,רעניװטיל רעקיגיוא-יולב ןוא רעקירָאהדנַאלב רעגנוי א .טַײקטרעמ
 ןופ רעמיצ ןטשרעדָאפ ןיא ךעלשיט יד ןופ םענייא אב ןסעזעג זיא סָאװ
 קילב ןקידנפור א טימ ןוא םיא ףא ןָאטעג קוק א טָאה ,עיצקאדער
 עז'כ , :טגָאזעג טלָאװ רע יװ ,לשיט ןַײז וצ ןייגוצ םיא ןדאלעגנַײא
 םעד ."טינ םענייק וצ רעמ ןוא רימ וצ טספראד וד זא ,ךַײלג ךָאד
 טינ עירא טָאה לשיט ןרעביא טנאו רעד ףא טפירשפוא ןשיוװטיל
 -ירעגסיורא ,ךעלטעלב יד ןוא ןטרעװנָאק יד טיול רָאנ ,ןענאטשראפ
 רע טָאה ,ןגעלעג לשיט ןפא ןענַײז סָאװ ,ןטפעה עשירעליש ןופ עגעס
 -לאווראפ ,עמאטסימ ,זיא ןאמרעגנוי רעד זא ,ןסױטשנָא ךיז טנַאקעג
 ,טסּוװרעד ךיז רע טָאה םורא עלַײװ א ןיא .לײטּפָא-װירב םענופ רעט
 ,עקאט סע זיא יוזא זא

 "עג רענעי טָאה -- ,לײטּפַא-װירב םענופ רעטלאווראפ ןיב ךיא --
 רעכיג ןיוש ףראד ךעריוא רעד זא ,קידנענַאמרעד יװ ,םיא וצ טגָאז
 ,טכארבעג טָאה רע סָאװ ,רעביכ םעד ענעשעקיםעזוב ןופ ןעמענסיורא
 -עג טָאה עירא ,ןפָארטעג טָאה סע סָאװ ,ךעלדנימ ןלייצרעד רעדָא
 -לאווראפ רעד ןוא ,ןבייהוצנָא סָאװ ןופ טסוװעג טינ טָאה רע .ןגיווש
 טצעזעגקעווא ךיז טָאה סָאװ ,ןיושראּפ רעד זא ,טראוועג ץלא טָאה רעט
 -נָא יד ןופ רענייא טימ ןעמוקסיורא רעכיג ןיוש לָאז ,םיא ןגעקטנא
 עיצקאדער ןיא םיא וצ ,ךעלנייועג ,טמוק עמ עכלעוו טימ ,סעגָאלק
 סע זא ,ענַײהעד יװ ,טַײקיטכערעג ןרעדָאפ ןוא ץראה סָאד ןסיגסיוא
 זא רעדָא ,ןטכיראפ טינ ליוו גנוטלאווראפיזיוה יד ןוא ךאד רעד טניר
 יד טייגרעד סָאװ ,ןכָאש א טימ ךעסכיס רעַײנ א ןעמוקעגרָאפ זיא'ס
 טינ ,ןגיוורעד טינ--םָארק ןיא טלוואאב טָאה עמ זא רעדָא ,ןרָאי
 ..ןטסָאמרעד

 סָאװ ,ךיז קידנרעדנּוװ ,טגערפעג רע טָאה--?רעגיה א טַײז ריא --
 ,טגַײװש רעגַאלקנָא רעד

 טינ ןיא רע זא ,ןגָאז וצ גנוצ יד טרירעג טינ ךיז טָאה ןעירא אב
 -עג ןרָאבעג ַאד ןיא רע זא ,רעגיה ןייק טינ ,טסייה סָאװ .רעגיה ןייק
 ןוא סעדיײז ענַײז ,ןרעטלע ענַײז טבעלעג ןבָאה ָאד זא ,ןרָאװ
 ?סעבָאב

 ךָאנ ךיז ןאמרעגנוי רעד טגערפ -- ?ריא טניוװ סאג רעכלעוו ףא --

 ,םיא אב

 -טנע רע ןוא ,םעטָא רעד טּפאכראפ םיא טָאה סע .טגַײװש עירא

 ,טינ טרעפ

 -נאל רעד ךָאנ רע טגָאז -- ,ןעוועג טינ רָאי קיצפופ ָאד ןיב ךיא --

 .רעגיה א ןיב ךיא רָאנ .טינ םענייק ָאד ןעק'כ ןוא -- ,שינעגַײװש רעג

 .ןרָאװעג ןרָאבעג ָאד ןיב ךיא

 ?טציא ריא טניווװ ווו ---

 ןא ,ןזַײװ וצ סאּפ םעד סיורא טמענ עירא---.עוװוקסָאמ ןיא --

 לטעטש םענופ ןעמָאנ רעד :ןבירשראפ טרָאד זיא סַײװ ףא ץראווש

 סיוא טסקאוו עירא .עינרעבוג רֶענווָאק ,דזעיוא רעשזעװענָאּפ רעד ןוא

 לטעטש ןיא טרָאפראפ גָאט עלא טינ .רעטעבראטימ םענופ ןגיוא יד ןיא !

 םיא ןריפוצנַײרא ןביוהעגפוא ךיז טָאה רענעי .עװקסָאמ ןופ טסאג א
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 טָאה ,ךעלשיט יד ילבראפ םיא טימ קידנעייגכרוד ןוא ,רָאטקאדער םוצ
 .ןגעלָאק ענַײז טימ טנאקאב סגעוונייראפ םיא רע

 .עװקסָאמ ןופ זדנוא וצ ןרָאפ וצ ןעמוקעג --
 ןרעביא ןעגנאגעג זיא רע .ןיילא טינ ןעוועג ןיוש עירא זיא טציא

 ,ןזיואב ץלא םיא ןבָאה ייז .עיצקאדער ןופ רעטיילגאב טימ לטעטש
 ,טלייצרעד ץלא

 םיא טלאה עמ סָאװ ,קראּפ רעסיורג א ןאראפ זיא לטעטש ןיא --
 .ךעלמייב עגנוי ךאס א טצעזראפ עמ ,ןרעטיירבראפ ןיא ךָאנ

 ,עגנאלאּפ ןיא קראּפ רעד יװ ,ןייש יוזא טאמיק ןַײז טעו רע --
 ..?עגנאלאּפ ןיא ןעוועג ךָאד סיוועג טַײז ריא

 ןוא קינייוװניא .לימ ענרעצליה עטלא יד ןזיוואב ןעירא טָאה עמ
 עַײנ ןגעלעג ןענַײז סע ,טקעסיײעג ךיז ןעמ טָאה ריא םורא ןסיורדניא
 י-עצ טימ קעז ןריפ וצ טכארבעג ןעמ טָאה ןישאמ א ףא ,סענעוורעב
 ,טנעמ

 .טגערפעג עירא טָאה -- ?ןַײז ָאד טעוו סָאװ --
 ןופ --,טרעפטנעעג םיא ןעמ טָאה -- ,קיטנא ןא ןַײז טעװ ָאד --

 רענעפרָאװראפ רעטלא רעד ןיא .רעהא ןעמוק ןעמ טעװ עטיל ץנאג
 אב טינ ןסע ןוא ןציז טעװ עמ .ןארָאטסעריסקויל א ןַײז טעוװ לימ
 טַײז ןארָאטסער ןטלא רעזדנוא ןיא ןוא .רענייטשלימ יד אב רָאנ ,ןשיט
 ?ןעוועג ןיוש ריא

 -גּוװעג ךיז עירא טָאה -- ?ןענארָאטסער ייווצ ףראד לטעטש סָאד --
 ,טרעד

 רענעי .רעכעלנייוועג ץנאג א זיא רעקיטציא רעד ?טינ סָאװראפ --
 .ָאטינ עכלעזא זיא ענליוו ןיא עליפא סָאװ ,םאנסיוא ןא ןַײז טעװ

 ,ךעלַײקבלאה א ןופ םרָאפ יד טָאה ןארָאטסער "רעכעלנייוועג, רעד
 -גיה ּוװ ,רעטאעט א ןיא יוװ יוזא ,לויביטסעוו ןסיורג א טגָאמראפ רע
 -ישכ-שיטָאטשסיױורג טציז בָארעדראג ןופ רעיראב ןקידנעלקניפ ןרעט
 ,ןרענידאב עקיגיוא-יולב א קידעוװ

 -צינשעגיןַײפ םיא וצ ןריפ סע .קָאטש ןטייווצ ןפא זיא לאזסע רעד
 םענרעדָאמ א אב ,לאז ןיא ,ָאד .ּפערט עטיירב ןוא סעשטנערָאּפ עט
 ןא יװ .ןייגליוװ ךיז טזָאלעג עירא טָאה ,לשיט ןקשטיגנירג ןקירעדינ
 -ָאכילמ ענעבלוב יד ןופ טרעטסַײגאב ןעוועג רע זיא קאווטיל רעסעמע
 סעקטאל ענעבלוב :עטראקדזַײּפש רעד ןיא טקיטלעװעג ןבָאה סָאװ ,םיל
 ,ךלימ טימ עבלוב ןוא ענעטעמס טימ עבלוב ,"סעבמָאב, ענעבלוב ןוא
 ןוא סעקשעריּפ ענעבלוב ןוא ,למיוב ףא עבלוב ןוא רעטוּפ ףא עבלוב
 "עג ,ענעטָארבעג ןוא עטכָאקעג עבלוב טאלג ןוא ,ךעלדיינק ענעבלוב
 ...ךעלדמעה ןיא ןוא עטלייש

 ןייש א ןגָארטעגרעטנוא טָאה םילָאכַײמ-עבלוב עקידנדיינאג-םאט יד
 טַײקזָאר עליטש א ןוא ,רָאה עצראווש ,ןגיוא עצראווש ---לדיימ שידִיי
 ,ןקאב יד ףא

 אב טגערפעג ךעלביל יז טָאה -- ?טלָאװעג ךָאנ ריא טלָאװ סָאװ --
 ןוא ,שיילפ טימ עבלוב ,עבלוב טימ שיפ ןאראפ ךָאנ זיא סע -- .ןעירא
 ?רעטוּפ ףא ערויּפ ענעבלוב ריא טליוו רעשפע
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 טוג רעייז ךימ טָאה ריא -- ,טרעֿפטנעעג עירא טָאה -- ,קנאד א --
 עטראקדזַײּפש יד ךיא לעװ ,ןביולרעד טעװ ריא ביוא .טעװעדָאהעגנָא
 ,ןארָאטסער רעַײא ןופ קנעדנָא סלא ךיז טימ ןעמענ

 יד טעװ עמ ןעוו ,ערעשטעוו ךָאנ רָאנ ,ןיוש טינ רעבָא ,עטיב --
 ?ערעשטעוו ןסע ןעמוק ךָאד טעװ ריא .ןפראד טינ ןיוש סעטראק

 א ףא וצ ךיז טצעז ..ןרָאפקעװא טינ לעוו'כ בוא ...עדאווא --
 | ,ןָאטעג טעב א עירא טָאה -- ...לילוו

 טפלעה רעד ףא קילב ןשיטאבעלאב א ןפרָאװעג טָאה לדיימ סָאד
 טייוצ א טנידאב טָאה טפלעה ערעדנא יד -- ,טנידאב יז סָאװ ,לאז
 ,ןעירא ןבעל טצעזעגוצ ךיז ןוא -- ,ןרעניוװטיל עקירָאהדנָאלב א ,לדיימ
 ,לקנעב ןעַײרפ ןפא

 .טגערפעג עירא טָאה--?גנאל ָאד ןיוש טניוװו ריא --
 ,רָאי א טאמיק --
 ?ןרעטלע יד טימ --
 ,טינ ךיא בָאה ןרעטלע ןייק ,ןיינ --
 ?ָאד ךילא ךיז טבעל יו --
 ..ענליוו ןופ רעהא ךיא ןיב ןעמוקעג .ךיא ןיב טאז .ךיז יוזא --

 ,ןיילא ךיא ןיב טציא רָאנ .ןיילא טינ
 . ךללטעטש ןיא ןדִיי ךָאנ ןאראפ ןענַײז ,ךילא ץוכ --
 רעמ ןוא דִיי ןייא ךָאנ זא ,טכוד רימ רָאנ ,טינ ךיא סייוו יונעג --

 ,רעגערט א סלא עזאב רעד ףא ַאּפיאר ןיא ָאד טעברא רע .טינ רענייק
 -נופ ןוא ,סיקשיליוו ןופ םאטש ךיא .רעגיה ןייק טינ ךיוא זיא רע רָאנ
 -יה ןייק טינ ןיא רע זא ,סייווכ רעבָא ,טינ ךיא סייוו ,זיא רע ןענאוו
 ,רעג

 טצעזעג ךיז ןבָאה'ס ּוװ ,לשיט םוצ טלַײעגקעװא טָאה לדיימ סָאד
 ןייגוצ רעדיוװ לָאז יז ,טראוועג ןוא ןסעזעג זיא עירא .ןעניושראפ עַײנ
 ,ןעמונראפ ןעוועג ץלא זיא יז רָאנ ,םיא וצ

 רעדניק ןוא ןרעטלע ןופ ועטמָאי א ףא ןעוועג עירא זיא טנװָא ןיא
 ןיא טיובעגסיוא רָאינרעל םעַײנ םוצ טָאה עמ סָאװ ,לוש רעד ןיא
 -ערּפ ןיא ,עװקסָאמ ןופ טסאג סלא ,ןדאלעגנַײא םיא טָאה עמ ,לטעטש
 -ביל רעטלופרעביא רעד .ןטערטסיורא םוצ טרָאװ א ןבעגעג ןוא םוידיז
 ּוװ ,ןריט עטנפעעצ יד טימ לאז רעװָאטקא רעקידנעלקניפ ןוא רעקיט
 ,ןילרא טינ לאז ןיא זיא רעכלעוו ,םעליוא רעד טּפָארּפעגנָא ךיז טָאה סע
 רעד ןגָאז טעװ סע סָאװ ,ןרעה וצ ןרעױא יד טציּפשעגנָא טָאה
 ,טסּוװעג טינ טָאה רע ןוא ,טדערעג טָאה עירא ןוא ,ךעריוא רעװקסָאמ
 םוצ ?רעבידאה:-ךעיוק אזא םיא וצ ןעמונעג לָאמאטימ ךיז טָאה ןענאוונופ
 םענופ ןקורדנַײא ענַײז זא ,טגָאזעג רע טָאה עדער ןַײז ןופ ףָאס
 ,ןבַײרשנָא רע טעװ לטעטש

 עשטּפעש א רָאטקאדער רעד טָאה -- ,טרָאװ ןפא ךַײא ּפאכ ךיא --
 ךיז טצעזעגקעווא עדער רעד ךָאנ טָאה רענעי ןעוו ,ןעירא וצ ןָאטעג
 .גנונעכייצראפ א גנוטַײצ רעזדנוא ראפ ןָא טבַײרש -- ..טרָא ןא ףא
 ןעזעגסיוא טָאה לטעטש סָאד יוזאָיו ,םעד ןשיװצ ךַײלגראפ א טכאמ
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 ,ןסקאוועגסיוא זיא'ס יװ ,סיוא טציא טעז סע יװ ןוא ,לָאמא ,רעירפ
 !טָאטש א ןרָאװעג

 ריא .סיוא טציא טעז סע יוזאַיוו ,ןבַײרשנָא ןוװּורּפ רָאנ לעװ ךיא --
 -- ..טינ ךיא קנעדעג ,לָאמא ןעזעגסיוא טָאה'ס יו זא ,ןיוש ךָאד טסייוו
 ,טרעפטנעעג עירא טָאה

 טכַײל ךיז טנעק ריא רעבָא ,טינ עקאט טקנעדעג ריא .ָאי ,ונ --
 אב ךעלטעטש ערעדנא עלא יװ ,אזא טקנוּפ ןעוועג זיא'ס ,ןלעטשרָאפ
 ,עטיל ןיא זדנוא

 ,ןעװעג םיקסאמ קידנגַײװש ןוא ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ טָאה עירא
 ,יוזא טקנוּפ ןעוועג ָאד זיא'ס זא ,ןלעטשרָאפ ךיז רע ןָאק עדאווא

 עקירעדינ סָאד רָאפ ךיז טלעטש רע .ךעלטעטש ערעדנא עלא ןיא יו
 ךיז טָאה ,סעשאפענ ףלע ןופ דניזעג א ,טיאכ עכָאּפשימ יד ּוװ ,לביטש
 ןוא טיונ יד רָאפ ךיז טלעטש רע ,ןבעל םוצ טאהעג טינ ,טרעטאמעג
 עמערָא יד םעלק ןיא ןטלאהעג קידנעטש ָאד טָאה סָאװ ,טילקנלאפעג יד
 סייב ,רָאי 1929 ןיא יוזאיו ,רָאפ ךיוא ךיז טלעטש רע ןוא .ןשטנעמ
 ,לטעטש ןיא ,ָאד ןעמ טָאה ,עטיל ןיא ןילרא ןיא יימרא עשיטעווָאס יד
 טינ ,לוש רעד ןופ גנונעפע רעד ףא ןוא ,רעדניק ראפ לוש א טנפעעג
 רָאנ ,טנַײה טציז עמ ןכלעוו ןיא ,רעד יו ,לאז ןקיטראסיורג אזא ןיא
 עשיטאט ןוא ,רעדניק ןוא ןרעטלע ןסעזעג ךיוא ןענַײז ,ןרענעלק א ןיא
 ןוא דיירפ ןופ טנַײשעג ןבָאה רעמענעּפ עשרעדניק ןוא עשימאמ ןוא
 -טרובעג ןַײז ןיא דניק שידִיי ןייא ןייק טינ רע טעז טציא .קילג ןופ
 -עגנָא ךיז טָאה עמָאכלימ יד ןעוו ,ןעָאש עטשרע יד ןיא ןיוש .לטעטש
 -ץענערגַײב םעניא ןָאטעג עילוה א קיטולב ןטסישאפ יד ןבָאה ,ןביוה
 .עלעטעטש

 ,סינפיק קיציא רעבַײרש םעד טוג רעייז טייטשראפ טיאכ עירא
 ןבילרשאב ֹוצ ךיז טימאב *ענשעווַאלס עלעטעטש ןַײמ , ןיא טָאה סָאװ
 ןייק טזָאלעגכרוד טינ ,טַײקיױגעג רעטסערג רעד טימ ,ןעמעלא ןוא ץלא
 ךוב םעניא ןעמונעגנַײרא ,עכערטס עקיצנייא ןייק ,לביטש קיצנייא
 עקיכָאװ ערעייז טימ ,סיורג ןוא ןיילק ,םיוושיוט רענשעווָאלס עלא
 טימ ,רעגייטש ןטימ ,ןטיײקנביױהרעד עקידװעטמָאי ןוא ןשינעמוקסיוא
 טרעיורטעג טָאה עמ יוזאיוו ,םעד טימ ,ןדייר טרא ןטימ ,םיגָאהנימ יד
 סענעסאכ טעװארּפעג טָאה עמ יוזאיוו ,טיירפעג ךיז טָאה עמ יוזאיוו ןוא
 ענרובמוס א זיא סע, .סעַײװעל ףא ןעגנאגעג זיא עמ יוזאיו ןוא
 ?ענשעוװָאלס עלעטעטש ןַײמ , טנכייצאב רעקיטירק ןבָאה -- ,"קרעוו
 ,עיציזָאּפמָאק ןגעו ןטכארט ,"ענרובמוס, ןַײז טינ רעווש זיאס רעבָא
 עצנאג יד טעז עמ ןוא טנאה ןיא ןעּפ יד טלאה עמ ןעוו ,טײקטמיוצעג
 ,סנבעל עטכארבעגמוא ,ענעטינשראפ ,ענעדנווושראפ קנאדעג ןיא טײצ
 עבלעז סָאד ןעזעג טינ ןאמשרָאג עריש ןרעבײרש יד ןעד טָאה ןוא
 עלעטעטש ריא ןופ וועשיוט ןדעי ןבירשאב טָאה יז ןעוו ,ןגיוא יד ראפ
 ?קָארק

 זַײװדניק טָאה רע .עלעטעטש עקילַאמא סָאד טיג טסייוו טיאכ עירא
 -רעד וצ טסאגוצ ןעגנאגעג טינ ןוא רעדניק טימ ןטרָאד טליּפשעג טינ
 -ַעג שלטעטש ןייא ןייק טצירקראפ טינ זיא ןרָאקיז ןַײז ןיא ,ענעסקאוו
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 ןיא ,טנאק רעדנא ןא ןיא םייה ןַײז ןופ טַײװ ןסקאוועג זיא רע ,טלאטש

 ןעמעראוו םענופ גערב םאב ,עניארקוא ףא לקניוו ןקידמערָאד ןטַײװ א

 ,..םאי רעוװָאזא

 סעצנעשזעב ןוא עגיה

 רעד ןיא טצעזאב ךיז קירוצ ןרָאי ליפ טימ ןבָאה סָאװ ,ןכירג יד
 וצ טסוג א טאהעג ןבָאה ,עניארקוא-םערָאד ףא קסיװָאנלָאװ טָאטש
 -ַאּפָארטעמ :ןסאג יד ןפורעגנָא ןבָאה ייז .ןעמענ עקידנעגנילק ,ענייש
 עקיזָאד יד ןעמ טפור ןשָאל ןשרעבַײװ ןפא ,םוייזילָאק ,םָאדאלע ,סויל
 טָאטש רעד ןיא ןאראפ .ענייזָאק ,עקסעשטאל ,עקסעשטירטעמ :ןסאג
 יזוצנארפ, א ןוא רענעילאטיא ןייא ןָא סאג "עקסנאילאטיא , ןא ךיוא
 ןופ ןפיש ןַײרא ןעייג ןפאה רעקסיװָאנלָאװ ןיא .זיוצנארפ ןייא ןָא ?עקס
 -נארפ ןוא עשינעילאטיא יד ,סיוא טזַײװ ,רָאנ ,רעדנעל ענעדיישראפ
 יניא יד אב ןייכ ןענופעג ערעדנא ןופ רעמ ןבָאה טַײל-םאי עשיזיוצ
 ,ןעיורפ יד אב טּפיוהרעד ,רעניוװ

 רעד זיא ןריא קע ןייא ףא .עקסנינירעטאקעי טסייה סאגיטּפיוה יד
 ןצירּפש סע ןכלעוו ןופ ,עלעגנַיי םענעזנָארב ןטימ רעווקס רעשיטָאטש
 םענעטלאּפשעצ ןטעטסַאראפ םענופ סנייא ,רעסאוו ךעלעמָארטש ייווצ
 ןרעדנא ןפא .לדילג ןבירעגּפָא ןא ךָאנ סעּפע ןופ עטייווצ סָאד ,לכלַײמ
 ןטימ ןוא טנרָאפ ןופ ץאלּפ ןטיירב ןטימ רעטסיולק רעד זיא סאג קע
 טינ רָאט לגניי שידִיי םורפ א .ןטניה ןופ *קָאשטלָאט , םעד ןוא קראמ
 לָאמ ַײרד ַײברעד ,ןייגַײבראפ ךיגפא ףראד רע ,עמוט רעד ףא ןקוק
 עקרא טסַײראפ קידנליו טינ רעבָא ,קעסָאּפ ןסיוועג א ןעלמרומסיורא
 עקידנעלקניפ-קידלַָאג יד ףא קילב םעד טלאהראפ ןוא וצפורא ןגיוא יד
 סָאװ ,סעקלעביצ ענירג-טכידעג יד וצ ,ןלָאּפוק יד ףא ןוא םימָאלצ
 ןוא רענעלק טפלעה א ףא עטייווצ יד ,עסיורג א רָאג זיא ייז ןופ ענייא
 ,לטוּפיליל א יו רעטשרע רעד ןגעק סיוא ןיוש טעז עטירד יד

 ,דרע רעד וצ רעקירעדינ סָאװ .ןייש רעטסיולק רעד זיא ןביוא ןופ
 ?עקיליײה, יד .רעניימעג ץלא טרעװ רע ןוא ,ענַײז טַײקניײש יד טלאפ
 ןענַײז גנאגנַײרא ןטַײז עדייב ןופ טנעװ עקידנסיורד יד ףא רעדליב
 ענרענייטש יד ;ערוצ עצנאג ןייא ןייק טינ טעז עמ ,טעװעקאילבענּפָא
 ןשיוװצ .סרעלטעב ןוא סעקילאק טימ טרעגאלאב קידנעטש ןענַײז ּפערט
 ,ןרעיומ ןעייר ייווצ קעווא ךיז ןעִיצ רעווקס םעד ןוא רעטסיולק םעד
 יד זיא עקסנינירעטאקעי .טָאטש רעד ןיא עטסנעש ןוא עטסערג יד
 טרעטסאלפעג ןזיא יז ,סעװרָאב ןייג וצ טוג זיא'ס ּוװ ,סאג עקיצנייא
 קורב םענופ רענייטש ערעסערג ַײרד ףא .ךעלדנייטש עטאלג טימ
 ןטערט וצ ןיא ןגינעגראפ רעדנוזאב א .סעיסיוא טצירקעגסיוא ןענַײז
 ןקעמראפ ,טינ טבַײר עמ לפיוו רעבָא .ןבאטשכוב עקיזָאד יד רעביא
 ,טיג ךיז יז

 ,סאג עקסעשטירטעמ רעטקוראפיטַײװ רעד ףא טניוװ טיאכ עקרא
 -נָא ןיא ,וצ-סאג רעד וצ ,זיוה עטשרעדָאפ סָאד .ףיוה ןסיורג א ןיא
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 ענדאראּפ יד .רעטצנעפ יד ףא ןענידראג ענייש טימ ,ןַיײפ-קידנעטש
 ןבעל .ףיוה ןכרוד זיא גנאגנַײרא רעד ,טכאמראפ קידנעטש זיא ריט
 סָאװ ,לדַײב שיטניה א טייטש ךעלכעלַײז עטצינשעג יד טימ קענאג
 זיא טנוה רעקיד רענעסקאוועצ-ענושעמ רעד .ךעלנייוועג טעװעטסוּפ
 ןכירקנַײרא ןוא ןגײבנָא ןַײז ךעירטאמ טינ ךיז ליוו רע זא ,ליופ יוזא
 -יטש א ןיא'ס ,לָאק קידנעגייו א טימ רע טליב ןליב ,לדַײב םעניא
 ןזָאל ןוא ןעּפעשט טינ םיא לָאז עמ ,טעבעג-םימכאר א ,רעמַאיעג רעל
 רעד ראפ ,קידייל טינ לָאמנייק זיא .סָאװ ,לסיש רעד אב ןגיל קַיור
 ןָאטעג סיב א רע טָאה ,ףיוה ןיא זיא טנוה רעד סָאװ ,טַײצ רעצנאג
 א יװ ,םעד ךָאנ ,קידנליוו טינ -- ךיוא ,לָאמ ןייא לקאכאס ןשטנעמ א
 טָאה רע ןוא ןעקרא ףא טצײרעגנָא טוג םיא ןבָאה טיללערוועכ רָאּפ
 ןראד סעלעגנַיי םעד ןָאט ּפוצ א יו ,עריירב רעדנא ןייק טאהעג טינ
 ,םיסיידנוק יד ןעשארטסנָא ףא ןעמ טלאה טנוה םעד ,לכומ-רימיטַײז
 ןטימ ריט רעד וצ ףראד סע רע .לקעלג ןיא ןעגנילק טינ ןלָאז ייז
 ןָא רעלרפ טּפאלק,עז { אעטסה!לדליש םענרעּפוק ןקידנעקנאלבילעג
 רעדָא לדיימטסניד סָאד זיב ,טראוו ןוא רעטצנעפ ןקידנסיורד םעניא
 -סייב ,בוטש ןיא ןריפניירא םעלָאשעב םיא ןלעװ עטסָאבעלאב יד ןיילא
 ,קִיור טגיל לטניה סָאד שטָאכ ,?"!ָאטסעמ אנ ,קיזוט, :ייז ןעילרש עסַײמ
 זיוה םענופ סָאבעלאב רעד .טרָא ןופ ןַאט ריר א טינ עליפא ךיז טוװּורּפ
 רענערָאװעגיךַײר א ,יוניכ שטיװעירָאגירג קאסיא זיא טנוה םענופ ןוא
 ,דאלקסי-גראוונזַײא ןא ןופ רעמיטנגייא ןא ,דִיי

 ןיא ,קע עמאס ןיא .ןעַײבעג יד רעניימעג-- ףיוה ןיא רעפיט סָאװ
 עכַאּפשימ יד טצעזאב ךיז טָאה ,ןטסאקטסימ ןטימ סענייכש רעטנעָאנ
 ןוא סביוא ןטלאהעג רעִירפ טָאה עמ ּוװ ,עדַײבעג א טמענראפ יִז .טלאכ
 טינ-- קיביײא ףא טָאה ךעייר רענסָאלמ רעכעלסיז-רעיוז א .לפָאטראק
 עקידעפושעמ יד ,ליד םענעדרע םעד טּפאזעגכרוד -- ןגָאלשוצסיורא
 -ארג ענרעזַײא יד עליפא ,ךעלּפערט ןוא טנעוו ענרענייטש יד ,עילעטס
 -עגניירא ףיט ,ךעלרעטצנעפ יד ןגָאלשאב ןענַײז סע עכלעוו טימ ,סעט
 -סיש ףא ךעלנע ןענַײז רעטצנעפ יד ;טנאוו רעבָארג רעד ןיא עטקאה
 ,גנוטסעפ רעקיטַײצראפ א ןופ רעכעל

 עכַאּפשימ רעד ראפ ןטסָאמעגנָא גנוניוו יד זיא סיירג רעד טיול
 -אב עקנעשזעב יד סָאװ ,טכא יד ןופ רעדניק ןביז .סעשאפענ ןעצ ןופ
 ,לטעטש ןשיוטיל ןטַײװ םעניא ,םייה רעטלא רעד ןיא טאהעג טָאה עיס
 ןוא קידעבעל ןעבָאב רעד טימ ןוא עמאמ-עטאט טימ ןעמאזוצ ןענַײז
 טָאה דניק עטכא סָאד .קסיװָאנלָאװ ןייק ןרָאװעג טכארבעגּפָארא ץנאג
 רעד ןופ גנוי א טָאה ךַײלג ןוא ,טלעוו רעד ףא ןָאט קוק א ןזיוואב םיוק
 ןוא לטנאמ םענופ עלָאּפ רעד ןיא טגיילעגנַײרא סע עשידאק ערוועכ
 רעד ןסקאוועגסיוא זיא'ס ּוװ ,םעליוסעב ןפא ןגָארטעגקעװא קילַײא
 טָאה סע סָאװ ,םירָאװק לָאצ רעשפיה רעד ןשיװצ רעווייק רעטצעל
 ,טיאכ עכַאּפשימ עטגַײװצראפ עטלא יד טזָאלעגרעביא לטעטש םעניא

 -געשזעב יד אב סָאװ ,ךיז ןרעדנוװ רעניווונַיײא רעקסיװָאנלָאװ יד

 ,טרָא ןַײד ףא יג ,קיזוט 2 ;יוניכ .ג ,יא 1
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 --"?ליפיוזא ןעידָאלּפ סע ןעמ ןָאק יו, .רעדניק ליפיוזא ןענַײז סעצ
 ,רעדניק ייווצ וצ זיולב ןבָאה סָאװ ,ןעמאד עגיה יד טשארעביא ןענַײז
 ,לדיימ א טימ לגנִיי א :טלעטשאב יוװ טקנוּפ ןוא

 -גוה עקרא טרעה רעטרעוװ ייווצ יד--"סעצנעשזעב ,, ןוא ?עגיה,
 יד ךרוד טינ ןפָאלש ייז זא ,ךיז ןגָאלק עגיה יד .גָאט א לָאמ טרעד
 -עב יד בילוצ ;ןצנאוו ןוא יילפ ןגָארטעגנָא ןבָאה סעצנעשזעב יד ,טכענ
 ןיא לָאמניײיק ךָאנ זיא סע ;קראמ ןפא סערקאי א ןרָאװעג זיא סעצנעשז
 א ןגָארטעגנָא ןבָאה סעקאווטיל יד-- טלאק יוזא ןעוועג טינ טָאטש
 ,טלעק

 -ורּפ עקרא .רָאי ףניפ טלא זיא רע .לצענעשזעב ןיילק א זיא עקרא
 -עווש יד ,עמאמ יד .טלעק ןָא טגָארט עמ יוזאַיו ,ןלעטשרָאפ ךיז טריב
 רופ רעסיורג רעד ףא ףורא ךיז ןצעז עבָאב יד ,רעדירב יד ,רעטס
 ,טלעק עשיווטיל לסיב א סמעזוב יד ןיא ןטלאהאבראפ זיא ןדעי אב ןוא
 -גוא טּפאכראפ ךיוא יז טָאה ,רופ רעד רעטניה טייג סָאװ ,עטאט רעד
 טעיליּפשעצ ךיז ןעמ טָאה ,קסיװָאנלָאװ ןייק ןעמוקעג .לטעלישז ןרעט
 ,ןסאג עגיח יד ףא טלעק יד טזָאלעגסיורא ןוא

 ,ךיילק ענצעעמאס עצראווש סָאד עמאמ יד ןָא טוט קיטַײרפ ןדעי
 יד טימ ןעמאזוצ ןרָאװעג ןלאפראפ טינ געוו ןיא ,קילג םוצ ,זיא סָאװ
 םעניא קוק א עליפא טוט ,וצ טארוקא ךיז טמעק יז ,ןכאז ערעדנא
 ,לניּפש םענעטלַאּפשעגנָא

 ?עמאמ ,וטסייג ןיהוװ --
 ,עלקוק רעד וצ ייג ךיא --
 -סיוא טָאה רע .ךיז טימ ןעמונעגטימ ןעקרא עמאמ יד טָאה לָאמנייא

 ,רעמיצ םעניא רעבָא ,עקלאיל א ,עלקוק א טכוזעג ,ןגיוא יד טקוקעג
 ןבילבעג ןוא ןעמאמ רעד טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגנַײרא זיא רע ןיהּוװ
 לשיט א אב ןציז ןעזעג ןיולב רע טָאה ,לעוושיריט רעד אב ןייטש
 עדנַאלב-לעה יד .םענָאּפ דלימ א טימ יורפ עטדיילקעג ןייש עגנוי א
 -עגסיוא רעדָא ּפָאצ א ןיא ןטכָאלפראפ ןעוועג טינ ןענַײז עריא רָאה
 סָאװ ,יירד רעדעי אב .גראב א יװ ,טנפיוהעגנָא רָאנ ,לגייב א ןיא טגייל
 י"דָאנרָאה יד זא ,ראפעג א ןעוועג ןיא ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג טָאה יורפ יד
 עקרא .ןןטישעצ ךיז טעוװו גראב רעד ןוא ןעגנירּפשסיורא ןלעװ ןעל
 ןעקרא .טרעכיירעג טָאה יורפ יד .םעד ףא טראוועג עגער עדעי טָאה
 א ךרוד ךיור םעד סיורא טזָאל יז יוזאיו ,ןלעפעג ןעוועג רעייז זיא
 ךיור םעד טצוו יז זא ,טפָאהעג ץלא ןוא טקוקעג טָאה רע ,ליומ טַײז
 רעדורב ןַײז טוט סָאד יו טקנוּפ ,רעכעלזָאנ יד ךרוד ןזָאלסיורא ךָאנ
 טינ ,סעמע ,ןָאט לָאמניײא טריבורּפ ןיוש .טָאה ןיילא רע יװ ןוא עקסָאי
 ,ןעגנולעג

 יד ןופ ןרערט יד עליישטאפ קע ןא טימ לַײװרעד טשיװ עמאמ יד
 ףא ןעגנעה סנּפָארט ןבַײלב ,טינ סע טוט יז קיסַײלפ יו רעבָא ,ןגיוא
 סָאװ ,עטכישעג יד טלייצרעד יז .ןקאב עטמאלפעצ ענעלאפעגנַײא יד
 עלא רעביא יז טרעזאכ עמ לַײװ ,קינייװסיוא ףא ןיוש טסייוו עקרא
 טנגעגאב עמ רעדָא בוטש ןיא ןילרא רָאנ טמוק'ס רעוװ ,ןדעי ראפ גָאט
 םענופ ןפָאלעג זיא עמ יוזאֵיו ,עטכישעג עקירעיורט א .סאג ןיא

20 



 -ַיז סע רעכלעוו ףא ,רופ רעד טימ ןעמאזוצ ןאמרופ רעד ןוא לטעטש
 -ענ ינאדייק ןוא סיקשיליוו ןשיװצ ץעגרע זיא ,ןכאז עלא ןגעלעג ןענ
 ,ןרָאװעג םעל

 -נָא סָאװ ָאטינ -- ,עמאמ יד טנייוו -- ,טעקאנ ןוא ליוה ןבילבעג --
 טָאה ,ןבעגעג טָאה עמ סָאװ ,עציטש עקילָאמניײא יד .בילל ןפא ןָאטוצ
 ,טעברא ןייק טינ טָאה ןאמ רעד .ךָאװ רעקירעגנוה ןייא ףא טקעלקעג
 ..רעדניק יד

 .יורפ יד רעביא טגָאלש--?ךַײא אב ןיא :סעשוד לפיוו --
 ,עמאמ יד טינ טייטשראפ -- ?סָאװ --
 ןוא ,ּפָאק ןטימ יירד ןרעפראש א יורפ יד טוט -- ,?ידַאּפסָאה ,ָא --

 -ָאדעי ,סעשוד -- ,רָאה גראב רעצנאג רעד לסיירט א םיא ףא ךיז טיג'ס
 ...סעק

 ,עמאמ יד טינ רעדיוװ טייטשראפ --סעקָאד טסייה סָאװ --
 סיורג סעקרא וצ ,ענעי טזָאל -- ,?יצנעשזעב יטע דָאראנ ינארטס --

 ןיימ'כ-- ,רעכעלזָאנ יד ךרוד ךיור םעד סיורא ךעלדנע ,ןגינעגראפ
 4לל קאט עינ ,ליומ א טָאה קָאדעי רעדעי ,רעלַײמ

 -רעד-- ,גונעג ,ערָאהנַײא ןייק ,ךיא בָאה ןסע וצ ףא רעלַײמ --
 עמ סָאװ ,עגארפ רעד ןופ ןיז רעד ןעמאמ רעד וצ ףַאסלָאקפָאס טייג
 יד וצ עלישטאפ קע ןא וצ רעדיו טגָארט יז ןוא ,ריא אב טגערפ
 ?ןבעל םוצ ןעמ טמענ ּוװ ,םעליולעשעניוביר -- ,ןגיוא

 -ילּפ םענופ יורפ יד ףוא ךיז טבייה --?טוירּפ ןיא ןייג טסעװ --
 רעלעדייא רעד טימ םיא טוט ןוא ןעקרא וצ וצ טייג ,לקנעב םענעש
 ,קאב רעד רעביא טעלג א טנאה

 ןעו .טינ עקרא טסייוו ,"טוירּפ, יװ ,טרָאװ ךעלקערש רעמ ןייק
 רעדניק יד ןופ ןצעמע ףא ןרעוװ עבָאב יד רעדָא עמאמ יד ,עטאט רעד
 :ךַללג יז ןעָארד ,סאק ןיא

 ,טוירּפ ןיא ןבעגּפָא ךיד ןלעוו רימ --
 ;ןטייװצ םוצ רענייא ךיוא ןגָאז ,ךיז ןגירקעצ ייז ןעוו ,רעדניק יד
 !טוירּפ ןיא ןייג טסעוו --
 רעד ןיא םענָאּפ סָאד ןטלאהאבראפ קערש ןופ עקרא טָאה טציא

 ,לדיילק סעמאמ
 יּפַא ךיז עמאמ יד טָאה -- ,ןסקאוורעטנוא לסיב א ךָאנ רע לָאז --

 ,םיא ןופ ערעטלע ,ןקידניוראפ וצ טינ ,בָאה'כ -- ,ןפורעג
 סעּפע טגנאלרעד יורפ יד יו ,עקרא טעז ןגיוא עטערומשזעגוצ טימ

 ליוו ןוא טנאה סיורפ רעד ןָא טּפאכ עמאמ יד .ןעמאמ רעד לריּפאּפ א
 ןיא ןעגנאגעגסיורא זיא עמ זא .טינ טזָאל ענעי רעבָא ,ןשוק ןעמענ יז
 | :טעב א עקרא טוט ,רָאדירָאק

 ,עלקוק יד ,עמאמ ,רימ זַײוװ --
 טינרָאג זיא יז ,ןיינ ...ןעוועג ריא אב ךָאד רימ ןענַײז טשרַאקָא --

 יד ןוא ...טרעכייר יז סָאװ ,סָאד רָאנ ...ץראה א טָאה יז ,עלקוק ןייק

 ;םיטײלַּפ יד טָא םעליוא רענדָאמ א ? ;רענַײמ טָאג ,ָא 2 ;סעשאפענז
 ןיוזא טיִנ
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 -רעטכארטראפ עמאמ יד טדער --..עדליוו א סעּפע זיא עקסָאשטירּפ
 ,ןיילא ךיז ראפ ןרָאלקסיוא סעּפע קידנלעוו יוװ ,טייה

 ךיז רע טגייל גָאט ןקינוז א ןיא .ןַײז וצ טנילפ עקרא טָאה בוטש ןיא
 רָאּפ א זיא סָאװ ,רעלעק םענופ ריט רעקידעּפושעמ רעד ףא קעווא
 -עגפיונוצ זיא ריט יד עכלעוו ןופ ,רעטערב יד .בוטש רעד ןופ ןאּפש
 יד רעטניה דרע ךעלקיסאפ יד רָאנ ,טמעראוועגנָא טוג ןענַײז ,ןגָאלש
 סונייבאר-עשיומ ,לקושז א .טכַײפ ןוא טלאק ןענַײז ריט רעד ןופ ןדנאר
 םענעטעמאס םעניורב-לקנוט ןפא ךעלעקנערּפש עסַײװ טימ ,עלעיק
 א ףא דרע רעד ןופ ןכירקוצרעבירא ךיז טימאב ,לרעּפרעק ןפַײטש
 ןזיב וצפורא סע טגָאי ןוא עלעיק סָאד טמענ עקרא .ריט רעד ןופ טנאק
 טלקַײק עלעִיק סָאד ןוא ,ּפָא זָאל א סע רע טוט ךָאנרעד ,ןביוא עמאס
 -עסיפ יד טימ ןפלָאהאבמוא טלּפאצ סע ,ףורא לכַײב ןטימ רעביא ךיז
 -עפעשאב סָאד טלאה ןוא סענַאמכאר םעד ףא עקרא טגירק ןאד ;ךעל
 טרעטנעענרעד ריט רעד וצ .עלַײװ ערעגנעל א עינָאלד רעד ףא לשינ
 -יפעג טינרָאג ,ןוא דרע יד לבָאנש ןטימ לבארג א טיג ,לדניה א ךיז
 ,טַײז א ןיא טשיוטנא ּפָא סע טילפ ,קידנענ

 עלעדיימ א--עקוויר רעהא טעשזדנָאלבראפ סע זא ,ךיז טכאמ'ס
 סיפ יד ,טעזרומראפ יוזא זיא עקוויר .ןעקרא טימ רעטלע ןייא ןיא
 ןיא יצ ,טלפייווצ עקרא זא ,עטָאלב טימ ןסקאווראפ יוזא ןענַײז עריא
 עגיה ןענַײז יצ ,טלפייווצ רע .סיורא ךיז טיג יז יו ,עגיה א עקאט יז
 ,סעצנעשזעב יד ןופ רעטנוא ךיז ייז ןדייש קיצניװ יוזא ,ןרעטלע עריא
 רעד ןופ ןפאשעג םיא אב ךיז טָאה סָאװ ,גנולעטשרָאפ סעקרא ןיא
 ץעגרע ןופ ןענַײז ייז :טלעװ יד יװ ,טוג עגיה יד זיא ,דייר סעמאמ
 ןענַײז ייז ןוא ,ייז ןבָאה ץלא ,סעריד ענייש ןיא ןבעל ,ןפָאלעג טינ
 ,רעלעק םאב עלַײװ א טייטש עלעקוויר .ןטכוצ עכעלנייוועגרעסיוא
 עסיורג א ןָאטעג טלָאװ יז יװ ,ענימ אזא טימ גָאז א יז טוט ךָאנרעד
 :עוויוט

 ,ריט רעד ףא ןעַײטאק ךיז ליוו ךיא ,ךימ זָאל --
 . .סופ ןראפ ּפעלש א םיא יז טוט ןאד .קידנרעה טינ ךיז טכאמ עקרא

 ,ןסעמיימ וצ יז טיירג ,ףוא טגנירּפש ןאמערוועכ רעד
 --,ץענעשזעב א רָאנ ךיז טרעגלאוו טרָא קיצומש אזא ןיא ,ופ --

 ,םיא ןופ קידנפיולטנא ,עקוויר טילרש
 ,ךָאנ ריא עקרא טגָאי-- ?טגָאזעג וטסָאה רעװ --
 םיא וצ סיוא קיטסאה יז טיירד -- ,ץענעשזעב א ,לצענעשזעב א --

 ,גנוצ יד סיורא טקעטש ןוא ערוצ עקיצומש עטמאלפראפ יד
 סָאװ ,קילג ריא :ןענעכערּפָא ךיז ריא טימ ,ךיז טייטשראפ ,טעװ רע

 ,בוטש ןיא ךיז וצ ןַײרא ךַײללג טפיול יז
 רעד ףא סיוא רעדיוו ךיז טיצ ,רעלעק םוצ םוא ךיז טרעק עקרא

 טגיל סע ,טינ ןיוש רע טָאה ןגינעגראפ עקידרעירפ סָאד רעבָא ,ריט
 -רעד ןזעוו ןייק טינ טכאמ רע זא ,ןזַײװ ןיילא ךיז קידנלעוו .טינ ךיז
 -נומ ,בוטש ןיא ןַײרא רע טייג ,טגָאזעג םיא טָאה עלעקוויר סָאװ ,ןופ
 עמ .ןָא טינ םענייק לאלכיב רע טייג ָאד רעבָא .קידנפיפרעטנוא רעט
 -עגנוה זיא רע זא ,ןסיוו טינ ליוו רענייק .םיא ןיא ןסעגראפ רַאג טָאה
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 יד ןיהא ןעמ טוט ּוװ :גרָאז ןייא טָאה יז .םורא טפיול עמאמ יד .קיר
 :סַײנ יז טלייצרעד ,ץעגרע ןופ טמוק יז ןעוו ,לָאמ סעדעי ?רעדניק
 ;רעדַײנש א וצ ןבעגענּפָא לגנִיי רעטלע ןַײז טָאה ץענעשזעב א רענייא
 -גוא יד טנדרָאעגנַײא זיוה ןַײּפ א רעייז ןיא טָאה ץענעשזעב רעדנא ןא
 ,לופ ןיא טוירּפ רעד .לדיימטסניד א ראפ רעטכָאט ענעסקאוועגרעט
 ,רעדניק עַײנ ןיחא ץלא ךָאנ טגנערב עמ רָאנ

 -רעמוז םעד ןצייה יז טמענ עסַײמסיײב ןוא ,סע טלייצרעד עמאמ יד
 רעד ןבעל טגיילעגפיונוצ לגיצ עכעלטע ןופ זיא סָאװ ,ןוויוא ןקיד
 ,עלאווודָאּפ רעד ןופ לעלָאכ ןרעטצניפ ןיא ּפָאק םעד טּפוטש יז .בוטש
 -פיונוצ ןבעגעגנַײא ךיז טָאה ריא סָאװ ,ןזיורנוז יד ןופ ךעלגנעטש יד
 סע .טינ ןענערב ןוא טכַײפ ,יור ןענַײז ,ןטרָאג א ןיא ץעגרע ןעמענ
 ךיז ןופ סיורא טזָאלב עמאמ יד .קיזיק רעשירפ רעד טינ ךיוא טנערב
 י-יטש רעיורג-ץראווש ןקלָאװ א ןזיב ,גנאל יוזא טזָאלב ,עמָאשענ יד
 יד ךרוד ךרוד ךיז טסַײר ,ןוויוא ןצנאג םעד טלופראפ ךיור רעקידנק
 -ּפָא זיא'ס ּוװ ,ןטלאּפש יד ךרוד ,עטילּפ רעד ןופ ךעלדער עטכאמראפ
 -ראפ יז .םענָאּפ ןיא ןעמאמ רעד טגָאלש ךיור רעד .םייל יד ןלאפעג
 טציז ,ףוא טינ ךיז טבייה ןוא קעווא טינ טייג רָאנ ,טַײז א ןיא ךיז טיירד
 א ןרעוו לָאז ךיור םענופ זא ,טראוו ןוא סיפ ענעגיובעגרעטנוא יד ףא
 -דוה ןוויוא ןיא טמענ'ס יװ ,רעיוא ןא טימ ןרעה ןיוש ליוװ יז .םאלפ
 ךיז ?טערוק, סע ,טינ טעשזדוה סע ןוא טינ טמאלפ סע רעבָא ,ןעשז
 ,רָאנ

 ףא ןזָאלוצסױא סאק םעד ןָא טבייה ןוא סאק ןיא טרעװ עמאמ יד
 סָאװ ,ץאק יד ץימש א ריא ןופ טּפאכ עטשרע יד .ךיז טכאמ סע ןעמעוו
 ףא ךיז ןגיילקעווא ,ןוויוא ןעמעראוו ןבעל ךיז ןעיצוצסיוא ןיוש טצכעל
 ,ןצפורא ךעלסיפ יד טימ ןוא לכַײב ןטימ ,ןקֹור ןפא רַאג רעדָא טַײז א
 טעוו'ס זא ,ןעגנונעפָאה טימ לופ ןיא יז ןעוו ,ךעלנייוועג טוט יז יו
 ץאק יד .לָאש רענעכָארבעצ רעד ןיא ץכעקעג לסיב א ןלאפוצ ריא
 ,קידנסיוו טינ ,בוטש ןיא רעהא ןגָאלשעגוצ ךיז טָאה יז .עגיה א זיא
 -נעשזעב יד אב ןבָאה טעװ יז ןשינעמוקסיוא ןוא סערָאצ אראפ סָאװ
 -אּפ עסַײװ ןעטראצ סָאד ,ןכָארקעגּפַא זיא לצלעּפ טפיײרטשעג ריא .סעצ
 ,יורג ןרָאװעג זיא ןרעטש ןפא לקיס

 יד ךיז טמענ -- ?רעזמאמ ,וד ?דלאוו א ןיא יו ,סע טפילפ רעוו --
 ךיוא ןטאט םעד .סיוא טינ ןרָאצ ריא טדַײמ םענייק .ןעקרא ראפ עמאמ
 טימאב ,ןוויוא םעד טצייה עמאמ יד סייב .עבָאב יד טינ עליפא ,טינ
 רעד טימ ,סיורא ךיז טכַײלש רע ,בוטש ןיא ןַײז טינ עטאט רעד ךיז
 ,גירק א וצ ןעגנערב טינ --- ענַאװאק רעקיצנייא

 ןעוועג זיא רע -- סעכָאלעמ ייווצ טאהעג עטאט רעד טָאה לטעטש ןיא
 -עמפירא רעדניק עשידיגענ עטליײיצעג ַײרד טימ טנרעלעג ,רערעל א
 -ללז ,קסיװָאנלַאװ ןיא ,ָאד .רעדניבנַײא ןא ןעוועג ןוא ,שיסור ןוא קיט
 ןייק ןוא ,ןענרעל ףראד עמ עכלעוו ,רעדניק ןייק ָאטינ םיא ראפ ןענ
 טָאה ,רעהא ןעמוקעג זיא עמ טניז .ןדניבנַײא ףראד עמ סָאװ ,רעכיב

 .ךיז טרעכייר :

29 



 יד .שעמוכישטַײט ןייא ןוא סערָאמעג ייווצ ןדניבוצנײא טאהעג רע
 ענעסירעגּפָא טימ ,טקעלפעגסיוא ,טקילפעצ ןעוועג ןענַײז םירָאפס
 -לּפראפ עכלעזא טימ ךיז ןקעסייא וצ ביל טָאה עטאט רעד .סעגערב
 ןגייבסיוא ,ןכַײללגסיױא ,טיוה עַײנ א ייז ףא ןעיצפורא ,סעמָאשענ עטקינ
 טָאה ,טעברא לקיטש םוצ ןעמונעג ךיז טָאה רע ןעוו .לשטיינק רעדעי
 טָאה-- ,"טינ טרעטש ,קעווא, .שיט ןופ ןבירטעגּפָא רעדניק עלא רע
 ,טליפעג ןבָאה ערוועכ יד ;לָאק ןיא רעזייבעג םוש ןָא ןָאטעג גָאז א רע
 עקרא ,קיטעמוא ןרעו םיא טעװ ,ןייגקעווא עקאט ןלעװ ייז ביוא זא
 סע טקנוטעגנַײא ,לזדנעּפ סָאד ןעמונעג ןיילא עליפא לַאמ רַאּפ א טָאה
 םענופ ןקור ןרעביא רימש א ןבעגעג ןוא פאפ ןטימ עלעסיש םעניא
 -רָאפ טָאה עטאט רעד ,לטַײז א ףא ןלאפעג !זיא ןּפָארט א .דנובנילא
 יזא קעלפ םעד רעגניפ ןטסלטימ םענופ לגָאנ ץיּפש א טימ ,קיטכיז
 ,םיא ןופ ןעמיס ןייק ןבילבעג טינ זיא סע זא ,ןעמונעגּפָארא

 עטאט רעד טָאה ,םערָא ןרעטנוא םירָאפס ענעדנובעגנַײא יד טימ
 ,עזוזעמ יד שוק א ןבעגעג ,לעװש רעד אב ןטלאהראפ ךיז עלַײװ א
 רָאּפ א טנערבעג ןבָאה סע ןכלעו ףא ,םענַאּפ סָאד טיירדעגסיוא
 :טינ םענייק וצ ןוא ןעמעלא וצ טגַאזעג ןוא ,ןגיוא עצראווש

 ...טעברא יד ןגָארטּפָא ייג ךיא --

 ןיא ןעזעג עקרא טָאה ,טנוואד עטאט רעד ּוװ ,לוש-דאבאכ רעד ןיא
 טקוקעגוצ ךיז טָאה רע .סערָאמעג ענעסירעצ ךאס א סרעמלא ענעפָא יד
 ,ענעסירעצ ייז ןענַײז ןעמעלא אב טאמיק ,םעליוא םאב םירודיס יד וצ
 ,ןדגיבנַלא ןטאט םעד טינ ייז טיג רענייק רעבָא

 ןיא גָאט ןבלאה א עטאט רעד טציז ,ןָאט וצ סָאװ קידנבָאה טינ
 רעמיצ קע ןייא ןופ םוא רע טייג ,םייהא טמוק רע ןעוו ,ךָאנרעד ,לוש
 טקערטש ,ךיוה זיא טיפוס רעד ּוװ ,קע םוצ קידנעמוקוצ ,ןטייווצ םוצ
 ;צפורא זדלאה םעד טפראווראפ ןוא טנאה א ,ךעלנייוועג ,סיוא רע
 ךיז טגייב ,ּפָארא קידעּפושעמ טרָאפ ןקלאב רעד ּוװ ,קע ןטייווצ םאב
 טַײז א רעטנוא טנאה יד רעטנורא רע טקור לָאמטפָא ,ןַלא עטאט רעד
 רעד זא ,ןגַײצרעביא ךיז ןוא ןָאט ּפאט א קידנלעוו יװ ,לטיה םענופ
 ,לַײב ןייק טּפאכעג טינ טָאה ּפָאק

 -- ,ןיילא ךיז וצ רע טדער -- !ןַײז טעוװ סָאװ ,םעליולעשעניוביד --
 ףָאט טיג טשינרָאג לָאז שטנעמ א .טינרָאג ךָאד וט ךיא ?ןעמ טוט סָאװ

 -יכ ןופ שזָארָאטס א ןרָאװעג רע זיא ,ןסיוו טינ לָאז רענייק ,ליטש
 ןיא ,ףיוה ןיא טניוװ סָאװ ,יוניכ ןבלעז םעד ,דאלקסיגראוונזילא סיונ
 רָאנ ,םיװָאנאג ןופ ןטיה טלָאװ רע טינ יװ טקנוּפ ,זיוה ןטשרעדָאפ םעד
 ןעו ,בוטש ןופ סיורא עטאט רעד טייג ,ווענאג רעד זיא ןיילא רע
 יד ךָאנרעד ,ףיוה םעד ךרוד קילַײא טנאּפש ,ךעלרעטצניפ ןיוש זיא'ס
 ןלעטשּפָא טיג םיא לָאז רענייק זא ,גנאלראפ ןקיצנייא ןטימ ,ןסאג רַאּפ
 קירעדינ ןיא לטיה םענופ קעשאד רעד .ןגערפ טינ טשינרַאג ןוא
 ךָאנ םייהא עטאט רעד טמוק ירפרעדניא .ןרעטש ןפא טקורעגּפָארא
 טינ ךיז טְניִפעג סָאװ ,לוש ןיא טנװאדענּפָא ןיוש טָאה רע יו ,םעד
 ,דאלקס םענופ טַײװ
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 םעניא ךיז קידנקוקנַײא ,עמאמ יד טגָאז -- ,טינ ייטשראפינ --
 טינ ןענַײז סָאװ ,ןקאב עטרעצעגּפָא יד ףא ,םענַאּפ ןטרעדנעעג סנטאט
 -ראש רעד זיולב ,טקיטניװראפ ,ךעלטיור רָאנ ,ךעלנייוועג יוװ ,ךיילב
 עלא זא ,טכוד'ס ןוא ,ךיילב ןבילבעג זיא זדלאה םענופ ּפָאנק רעפ
 סָאװ בילוצ ,טינ ייטשראפ'כ -- ,ּפָאנק םעד טָא ןופ ןעמאטש ןקילגמוא
 ײז טעװ רעו ?סעקלאב ענרעזַײא ,ןזַײא רעקיטש ןטיה ףראד עמ
 ?ןּפעלשקעוװא

 סָאװ רעבָא-- ,עטאט רעד טרעפטנע -- ,טינ ךיוא ייטשראפ ךיא --
 א טכאנאב ןּפאכ ןָאק עמ ,ןטיה וצ גנירג זיא סנזַײא ?ךיד סע טרא
 שזָארָאטס רעדנא ןייק ןגירק טנָאקעג טינ טָאה ,וטטניימ ,יוניכ ,.למערד
 רעד ןיא זדנוא ןזָאלוצנַײרא טיינעג םיא טָאה רעװ ןוא ?רימ טָאטשנָא
 !ןדירפוצ טינ ,עיסאב ,לָאמנייק טסיב ?גנוניווװ

 גייל -- ,עמאמ יד טלמרומ -- ,ןדירפוצ רעייז ,ןדירפוצ ןיב ךיא --
 עגנאל .רעגנעל ןיוש ןענַײז טכענ יד .ןייא טוג ךיז קעד ןוא וצ ךיז
 !ןןעמוקעגרעביא ָאד ןענַײז רימ סָאװ ףא ...עטלאק ןוא טכענ

 ןדעי ןטרָאד םיא טעז עקרא .לושידאבאכ רעד ןיא טנוואד יוניכ
 עטשרעדָאפ יד ףא ,ןָאנבױא טינ טציז יוניכ ,ועטמַאי ןוא סעבאש
 רעד אב ,גנאגנַײרא םאב ךַײלג ךָאנ ,טנאוו-ךערזימ רעד אב ,קנעב
 .רעדנעטש א טלעטשעגקעווא םיא ראפ טָאה עמ ּוװ ,ריט עמאס

 -עג ,ןקיסקּוװניײלק ןפא קוק א טּפאכ ,ןַײרא טינ טמוק סע רעוו
 "אפ עלָאמׂש א-- לסעלאט םענעדַײז ןטימ לשטנעמ ןקיכעלַײק ,ןטקאּפ
 טביײה עבאג רעד ןעװ .ןעלסקא יד םיוק טקעדראפ סָאװ ,עקליישט
 ,?ריטפאמ א ןיודליג ףניפ , :סיוא טפור ,סעילא טימ ןעלדנאה וצ ןָא
 ןענַײז סָאװ ,יד ןופ טּפיױהרעד ,לוש ןקע ענעדיישראפ ןופ ןָא ןעמ טבייה
 ,ךעקעמ םעד ןפראוווצפורא ,שעדיוקנרָא םוצ ןוא דעמָא םוצ רעטנעענ
 ..?קיצנאווצ ןוא ףניפ , .."קיצנאווצ, .."ןעצ , :סעליוק ךיז ןגָארט סע
 טרעוו רעכסימ רעד ,סעקָאספאה יד רעגנעל ןרעוו ,רעטַײװ סָאװ רעבָא
 טּפאלק רע ,"ןיוד , םעד סיוא רעמ ץלא טיצ עכאג רעד ,טקירעוװשראפ
 -יוט-רעפייס רעטלקיוועגרעדנאנאפ רעד אב שיט ןפא טנאה רעד טימ
 קיסײרד ,ייווצ --- ןיו-יוד-ליג קיסַײרד ,סנייא -- ןייוד-ליג קיסילרד, :ער
 עקידנסילשטנא סָאד ןָאט ּפאלק א טיירג ןיוש זיא רע .,,?ןיו-יו-יוד-ליג
 רעצעמע טעװ רעשפע ;ןעגנעה טבַײלב טנאה יד רעבָא ,לָאמ עטירד
 ,ָאטינ זיא ןלאב ןייק .ּפָא טינ ךיז טפור רענייק .ליטש זזַײרּפ יד ןבייה
 םעד סיוא טיירד עבאג רעד ,ּפאלק ןייק טינ ץלא טוט טנאה יד רָאנ
 ךיז טרעהרעד עגער רעבלעז רעד ןיא .ןטניה ףא קוק א טיג ןוא ּפָאק
 ,םענעגנָא יוזא טגנילק סע ,לכלעק ןיד א ריטירעד-אב עמאס  ןופ
 ."סגיודליג, ענעגיטשעג יד טלקַײקעג ךיז ןטלָאװ סע יו טקנופ

 א ךַײלג רָאנ ,סנדליג ייווצ רעדָא םענייא ףורא טינ טפראוו יוניכ
 ןיא ךיז ןעשטּפָאט ןוא "טעטש , ןייק טינ ןבָאה סָאװ ,ןדִיי יד .קילדנעצ
 -לרענּפָא יד טימ עגָאלדַאּפ יד קידנרעקסיוא ,גנאגנַײרא םאב טפאשגנע
 טימ יווצ ןעב קָאכצִיי בער ןוא ,געוו א ןכאמ ,םיסיילאט עגנאל ענעב
 ,רעגניפ ץיּפש יד טימ רעטנוא טלאה רע סָאװ ,לכלאש םענעדַײז םעד
 רעווש ,ףוא ךיז טבייה ,עציילּפ רעד ןופ ןשטילגּפָארא טינ ךיז לָאז'ס
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 עקאט ראפרעד .עמטסא ןא זיא ןעיוניכ אב .עמיב רעד ףא ,קידנעמעטע
 ,טפול עשירפ ףראד רע-- ריט רענעפָא רעד אב רע טציז

 ןיא רע .טַײצ ךאס ןייק טינ טיהעג עטאט רעד טָאה דאלקס סיוניכ
 ,ןרָאװעג קנארק

 -ָאפס יד ןופ ןבלימ יד טימ ןעגנולשעגנָא ךיז רע טָאה רעֶירפ --
 יד אב טליקעגוצ ךיז רע טָאה ךָאנרעד--,עמאמ יד טגָאז -- ,םיר
 -עג רע טָאה וצרעד .טלעק א טכאנאב טגָאלש סע עכלעוו ןופ ,סנזַײא
 טָאטש א ראפ ןַײז שעַײװעמ ךיז ףראד רע סָאװ ,קעטייווצראה טאה
 ךַײלג ןזיא רע ,ןיינ זיא ,טקוראפ דאלקס רעד ןעוועג שטָאכ טלָאװ .ןדִיי
 ,.לוש רעד ןבעל

 -עג ןיא עטאט רעד סָאװראפ ,טסייוו רענייא רע זא ,טלאה !עקרא
 -אכָאנ לָאמ עכעלטע ןוא ,םאי ןיא ןדָאבעג ךיז טָאה רע :קנארק ןרָאװ
 םיא ףא עקרא טָאה ,רעסאוו ןופ ןכַארקעגסיורא זיא רע רָאנ יוװ ,דנאנ
 ,ןעקנעווש ךיז ןייג רעדיוו טזומעג טָאה ועטאט רעד ןוא דמאז ןטָאשעג
 -כעלעג ןופ טכַײקעג טָאה רע ,ךעור א ןַײרא סעּפע זיא לגניי םעניא
 ןופ .דמאז ךעלפַײה ןטאט ןטעקאנ ,ןקידנרעטיצ ןפא קידנטיש ,רעט
 ,קנארק עטאט רעד טגיל ןָא טלמעד

 -גיק יד ןביוהעגפוא עמאמ יד טָאה ןגרָאמירפ ןעיורג א םענייא ןיא
 יז ,לוש ןיא ןפָאלעגקעוװא ייז טימ ןעמאזוצ ןוא סרעגעלעג יד ןופ רעד
 יד רעכלעוו ךרוד ,ריט רעקיטַײז רעד וצ טעוװערעקראפ טינ טָאה
 -עגנַײרא ךַײלג רָאנ ,עקלאש רעד ףא ךיז וצ ןַײרא ןעמוק רעבַײװ
 יד ראפ קידנטלאה ,ריט "רעשלבצנאמ, רעסיורג רעד ןיא טכַײלש
 -ניק עקירעביא יד .ןעדלָאג ןוא ןעקרא--רעדניק ערעגנִיי יד טנעה
 זיא ,טַײז א ןיא ךיז קידנקוקמוא טינ ,ריא רעטניה ןפָאלעג ןענַײז רעד
 דעמָא ןופ ךעלּפערט יד ףא ףורא ,קנעב יד ַײבראפ ךרוד קיטסאה יז
 לטנעוו ןכיוה ןשיווצ --לעלָאכ ןלעקנוט םעניא ןרָאװעג םעלענ ןוא
 ףא ,ךעלגניר יד ןָאטעג ץלירג א ןבָאה'ס .שעדױקנרָא ןוא דעמָא ןופ
 ןפראש א טימ ןבָאה ךָאנרעד ,סעכױרַאּפ רעד ןָאטעגנָא זיא סע עכלעוו
 ראפ .שעדױקנרָא םענופ ךעלריט עטצינשעג יד טנפעעצ ךיז ּפירקס
 ענרוּפרוּפ יד ןָאטעג עקסאילב א שעטשוטעמ ןבָאה ןגיוא סעמאמ רעד
 ,ןטילקיגיײיר יד ןופ ךעלדמעה

 -נאנאפ לוש רעד רעביא ךיז טָאה --!ףלעה ,םעליולעשעניוביר --
 -ניק ענַײמ טימ ָאד ייטש ךיא -- .יירשעג ךעלרעמַאי א ןגָארטעגרעד
 ןאמ ןַײמ .םימיוסעי ןייק ראפ טינ ייז ךאמ ;ריד אב טעב ןוא רעד
 טסייה --םלאכ .םִיאכ--ןעמָאנ א ךָאנ םיא ביג ךיא ,םָארװא טסייה
 !למיה ןיא וינעטאט ,רעדניק יד ןופ ןוא רימ ןופ וצ טינ םיא םענ .ןבעל

 ןעוו ,װעטמָאי א ןיא ןייש יוזא זיא סָאװ ,לוש-דאבאכ עטלא יד
 סָאװ ,ןּפמָאל עשירטקעלע יד ןוא סעריונעמ עלא ןדנוצעגנָא ןענַײז'ס
 ּפמָאל םעד ןבייהפוא ןענעק לָאז עמ ,רונש א טגנעה ייז ןופ ןרעדעי אב
 רע ,קירעדינ רָאג ןזָאלּפָארא ןוא ,עילעטס עמאס רעד וצ זיב ,ךיוה
 -ראפ ןעוועג זיא לוש עמארעג ,עסיורג יד -- ,ּפָאק ןרעביא ןעגנעה לָאז
 -בַײש עקיבראפנדיישראפ יד עליפא .טעריוכשערָאמראפ ןוא טלקנוט
 -ָאטנייא ןא טאהעג ןבָאה עילעטס רעד רעטנוא רעטצנעפ יד ןופ ךעל
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 .טַײקױרג רעסיוא ,,טינרָאג טזָאלעגכרוד טינ ןוא רילָאק םענטומ ןקינ
 ,ןעינימ רעטלייצעג א ,ךעלקידייל ןעוועג זיא לוש ןיא

 -נסַײלרעביא ,ןדִיי יד ןשטגּוװעגוצ ןבָאה -- ,ןפלעה טָאג ךַײא לָאז --
 ,ןענוואד סָאד קיד

 ,ןפלַאהעג טינ טָאה'ס
 ,לנ ןעוועג ךָאנ סעצנעשזעב יד ראפ זיא םעליוסעב םוצ געוו רעד

 םאזגנאל זיא ,רעדניק יד טצעזעגפורא טָאה עמ ןכלעוו ףא ,לרופ סָאד
 םענעסָאלשעגוצ םעד ןוא רעווקס םענעפָא םעד ַײבראפ ןרָאפעגכרוד
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלביטשיםייל עכעלטע יד טימ ןטרָאג ןשיטָאטש
 -עגסיוא ךיז טָאה ךָאנרעד .טנאוו רעטשרעטניה ןַײז וצ טּפעלקעגוצ
 געוו ןטעוועבמערטעגנַײא ןלָאמש א טימ דלעפ א ,סעווכאר א טיײרּפש
 -עג טינ ןוא קירעיורט ןַײז וצ טימאב טינ ךיז טָאה עקרא יװ .ןטימניא
 -עג זיא עטאט רעד, :ענַאװאק רעטסעב רעד טימ ךיז וצ טלמרומ
 ,טכעלש טיג טליפעג ךיז רע טָאה ,"ַָאטינ זיא עטאט רעד ,ןברָאטש
 -עג רע טָאה סיפ יד .עזַײר רעטכירעגמוא רעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג
 טפָא ןוא רופ רעד ןופ סקא רעד רעביא טזָאלענּפָארא קירעדינ ןטלאה
 טימ ןָאטעג סיוטש א ,לזערג א רעגניפ עסעװרָאב יד טימ טעּפעשטראפ
 טָאה לָאמ רָאּפ א .געװ םאב טסקאוו סָאװ ,לקיטסוק א עטאיּפ רעד
 -רעד וצ ןגיובעגנָא יוזא ךיז יײברעד ,ךעלעמילב ןסירעגּפָארא עקרא
 טָאה רע .ןגָאװ םענופ ןלאפענּפָארא טינ ריש זיא רע זא ,ייז ןכיירג
 רעיוא ןיא םעד טימ ןָאטעג לציק א ןוא עלעטעלב א טלקיוועגפיונוצ
 ןוא טצימשעגקעווא ,לטעלב סָאד טּפאכעגסיורא טָאה עקפיש .ןעקפיש
 ךיז טָאה יז רעבָא ,קאב ןיא םאלפ א ןעגנאלרעד ןעקרא טלָאװעג ןיוש
 ןעוועג זיא םורא ןוא םורא .ןעמונעגוצ ךיגפא טנאה יד ןוא ןטלאהעגּפָא
 -עג םענעגנָא רָאנ ,טָאטש ןיא יוװ ,ןקאבעג טינ טָאה ןוז יד ,ילרפ ,טוג
 ןלימטניוו ןעזעג עקרא טָאה לָאמ ןטשרע םוצ .לטניוו א טימ טלטרעצ
 ,ייז ןופ ןגיוא יד ןעמונעגּפָארא טינ טַײצ א ןוא

 ךאס א ,ןפָא ןעװעג זיא םעליוסעב םענופ רעיוט רענרעזַײא רעד
 יד וצ ןוא סעווייצאמ ענייש עטנעָאנ יד וצ טריפעג ןבָאה סעקשזעטס
 ,רופ רעד ןופ ןעגנאגעגּפָארא זיא עמ ןעוו .םירָאװק עטעשָאּפ ערעטַײװ
 -על רעד ןופ טלײטעגּפָא ךיז ןיילא ךיז ראֿפ טקרעמאבמוא עקרא טָאה
 -יױסעב רעכיוה ןוא רעטיירב רעד עזאּפ ןייגמורא ןעמונעג ןוא עַײװ
 ייװצ ,לגיצ עקידנור-בלאה ןופ טגיילעגסיוא זיא סָאװ ,טנאוויםעל
 יד טייטשאב לגייב עכלעזא ןופ ,לגייב ןטיור ןייא ןדליב לגיצ עכלעזא
 ןופ לעלָאכ ןיא ּפָאק םעד טקעטשעגנַײרא טָאה עקרא .טנאוו עצנאג
 ןפא ,ןלירב ךרוד יװ ,ןָאטעג קוק א ,ןטייווצ א ןופ ,לגייב םענלניצ ןייא
 -לרפ יו טקנוּפ ,ןבָאה סָאװ ,ןלימטניוו יד ףא ,טנאוו רעד רעטניה ּפעטס
 יד טימ טיירדעג ליופ ןוא םאזגנאל ,ןרָאפעגילבראפ ייז זיא עמ ןעוו ,רע
 ַאד ןיא סָאװ ,זָארג ןפא טצעזעגוצ ךיז עקרא טָאה ךָאנרעד ,לגילפ
 -אב ענעדיישראפ טעבראעג קיסַײלפ ןבָאה םורא ;ןסקאוועג ךיוה רעייז
 ,ךעלעגילפ יד טימ טכָאפעג ,טעמושזעג -- ךעלעב

 ןיא טזָאלענּפָארא ןטאט םעד טָאה עמ יװ ,ןעזעג טינ טָאה עקרא
 -עגנָא ,טכוזעגּפָא ןעקרא טָאה ,לשריה ,רעדורב רערעטלע רעד .בורג

27 



 טָאה רע .רעווייק םוצ טריפעגוצ ןוא טנאה א ראפ קידנגַײװש ןעמונ
 עקרא .דרע ןטיש ןסייהעג ןוא דנאר ןטשרעדָאפ םוצ טּפוטשעגוצ םיא
 עקדורה ערעװש עטכַײפ א ,לגרעב םענופ ,ןביוא ןופ ןעמונעג טָאה
 ,ןפראוו וצ יז ךיז קידנסילשטנא טינ ,טנאה ןיא ןטלאהעג יז ןוא םייל
 סָאד ןוא ,ענַײז טנאה יד ןָאטעג סיוטש א טכַײל רעצעמע טָאה ןאד
 ןיא ןעמעראוווצנָא ןזיוואב לסיב א ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,םייל עלעפַײה
 סע ּוװ ,ןטרָאד ןפָארטעג ןוא ןטָאשעגסיױרא ךיז טָאה ,עינָאלד רעד
 עקרא טָאה גָאט ןצנאג ןראפ לָאמ ןטשרע םוצ .ּפָאק סנטאט םעד זיא
 ,ליטש ךָאנרעד ,קיכליה רעַירפ -- טנייוװעצ ךיז סעמע ןא ףא טציא
 יד טנאה רעטרימשעגסיוא רעד טימ טשיוװעג טָאה רע ,ּפילכ א טימ
 ,ןייג וצ טרעהעגפוא טינ ןבָאה ייז ןוא ,ןרערט

 עבַאב יד טָאה ,םעליוסעב םענופ טרעקעגמוא ךיז טָאה עמ ןעוו
 ןסעזעג זיא עמ .ןוואק ןטיור ןסיורג א טימ טעװעדָאהעגנָא ןעמעלא
 ףא ןוא ןּפיל יד ףא טפאז ןטנקירטראפ ,;ןטּפעלקראפיסיז טימ שיט םאב
 ,ןקאב יד

 --,טילצרָאי ןיא עמאט ןיא געט ריפ :רעדניק ,טקנעדעגראפ --
 ,טגָאזעג עבָאב יד טָאה

 טאהעג טינ ,עטיוט-בלאה א עּפאנאק רעד ףא ןגעלעג זיא עמאמ יד
 טָאה עבָאב יד ןעוו רָאנ .ןדייר וצ טינ ,ןענייוו וצ טינ ךעיוק ןייק
 -ייה ןכָארבעצ א טימ ןפורעגּפָא ךיז יז טָאה ,טַײצרָאי ןגעוו טנָאמרעד
 :לָאק קירעז

 ןסיורג א ָאד ןיוש ןבָאה רימ ...עגיה ךיוא ןיוש רימ ןענַײז טציא --
 ,קיביײא ףא עגיה ...קעלייכ

 "גָאט; א טָאה עקרא

 רעטסעווש יד ןשיװצ ,עקרא קיניזימ רעד זיא רעדירב יד ןשיװצ
 ,טינ ןזיוה עקניזימ רעד טימ קיניזימ רעד .עלעוואכ עקניזימ יד זיא
 ןופ רעסערג סעכִיי סעלעוואכ זיא סָאװ טימ ,ןייטשראפ טינ ןָאק עקרא
 --"עלערא, ןגיוצראפ טינ לָאמנייק םיא ןעמ טפור סָאװראפ ?םענַײז
 --?עלעוואכ, קידנעטש זיא עלעוואכ ןוא .קנארק טרעוו רע ןעוו ,ןדַײס
 ,טגוזעג זיא יז ןעוו ,ןאד עליפא

 -ןשאמאק א אב ךיז טנרעל סָאװ ,לשריה ,רעדורב רעטסטלע רעד
 ןופ "ךעלדמעה, עלעג ענעטינשעגוצ רַאּפ א טכארבעג טָאה ,רעּפעטש
 | ,ךיש

 רעדעל לקיטש א ןגירק ןעמ ףראד -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,טציא --
 ,סעקשזַאּפאס רָאּפ א ןבָאה טעװ עעלעוואכ ןוא ,סעװשעדָאּפ ףא

 עקרא טָאה -ךעלעוויטש ןייק טינ ןעד ףראד ךיא ,ךיא ןוא --
 ,סיפ עטּפאלקעצ עסעװרָאב יד ףא ןזיװעגנָא

 ,ןטראווסיוא טסעװ וד --
 ,ףיוה ןיא םורא יז טגָארט ,סעציילּפ יד ףא ןעלעוואכ טמענ לשריה
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 לגילווצ א ּפָא טכערב יז ,םיֹוב א וצ וצ יז טגנערב ,ריא טימ טגנירּפש
 "!ָאיוו , :טילרש ןוא

 :ךָאנ טפיול עקרא
 : ,ןקור ןפא ךימ םענ טציא --
 -אדנופ שראמ -- .ּפָא לשרעה םיא טבַײרט -- ?וטסליװ ךָאנ סָאװ --

 !ןענ
 עטניורבעגוצ רַאּפ א יעדערווָאקס רעד ןופ סיורא טּפאכ עמאמ יד

 טגנאלרעד ןוא זָאלב א ליומ ןטימ ייז ףא טוט ,לפָאטראק ךעלטפיר
 ,ןעלעוואכ

 ,עקרא טַײרׂש -- ,עטניורבעגוצ טלָאה ךיוא בָאה ךיא --
 דלאב -- ,עמאמ יד טרעפטנע -- ,טינ ךיא בָאה ןעמעלא ראפ --

 | ,ןסערפ וטסעוװ ,שיט םוצ ןצעז ךיז רימ ןלעװ
 -- שטנעמ ןייא זיולב .טעדווירקאב ןוא טקידיילאב ךיז טליפ עקרא

 ןופ טכער יד םיא אב ּפָא טינ טביור עקסָאי רעדורב רעטסלטימ רעד
 ןעמאזוצ ייז ןעייג גָאט עלא ,טימ םוטעמוא םיא טמענ רע .קיניזימ א
 -שטיב, ,ךעלצינשּפָא ןבַײלק ןוא סאג עקסנינירעטאקעי רעד רעביא
 -עקיטש סָאד ןוא .טרעכיירעגסיוא ןיא עזליה יד .ןסָאריּפאּפ ןופ ?סעק
 טלעג סע רעבָא ,טשטעלּפעגוצ ,ןטָארטעגנָא זיא ,ןבילבעג זיא סָאװ ,על
 ןטשרע םענופ ךיור םעד .טרעכייראפ עקסָאי .קעבאט לסיב א ןטרָאד
 םענופ ךיור רעד ןיהא טמוק ּוװ .זָאנ רעד ךרוד סיורא רע טזָאל יצ
 טזָאל רע ןא ,טגָאז עקסָאי .רָאלק רָאג טינ ןעקרא זיא ,יצ ןטייווצ
 ענירג יד .עקאט סע {זיא יוזא זא ,םענָאּפא .ןגיוא יד ךרוד סיורא םיא
 ,רעלעקנוט עסַײמסײב סעמע ןא ףא ןרעװ סעקסָאי ןגיוא עשיצָאקש
 רע ,ןָאט יצ א ךיוא ןעקרא טיג עקסָאי .לכיור א טימ ןגיוצראפ יו
 ךיור רעד ןוא ,םעטָא ןא טוט עקרא רעבָא ,ןעמעטָא טינ םיא טסייה
 ןטסכעלגייװעג עמאס ןפא סיורא ךיז טליונק טסוה א טימ ןעמאזוצ
 | ,ליומ ןכרוד--- ןפיוא ןקידריוומוא

 "סעקשטיב, רָאנ טינ ןעניפעג ןעמ ןָאק סאג ןפא זא ,טלאה עקסָאי
 "ניפ ענעדלָאג עליפא ,ןכאז עלופטרעוו רעמ ליפ רָאנ ,ןסָאריּפאּפ ןופ
 ןדלָאג א ןעזעג טָאה רע זא ,טגָאז עקסָאי .ךעלרענעצ ןוא ךעלרעפ
 -סיורא ,ןרילראפ טכַײל סע ןָאק עמ זא ,ןיילק יוזא זיא סע --- לרעפניפ
 ךָאל יד ,רעסערג לָאמ ייוצ זיא לרענעצ א .ענעשעק ןופ ןפראוו
 ךיז ןכאמ'ס רעבָא .רעסערג לָאמ ייווצ ןַײז ךיוא ףראד ענעשעק ןיא
 -נניי יד ןבָאה דנאנאכָאנ געט עכעלטע ?רעכעל עסיורג ןייק טינ ןעד
 ּוװ ,שזאילפ-םאי ןפא ןעגנאגעגמוא ייז ןענַײז טּפיוהרעד ,טכוזעג ךעל
 רענייק רעבָא .סיוא ךיז טוט עמ ןעוו ,ןרילראפ סעּפע טכַײל ןָאק עמ
 עילאוכ רעדעי טימ טָאה םאי רעד רָאנ .ןרָאלראפ טינרָאג טָאה
 עטרילָאּפ ןוא ךעלּפעקרעױמ עכעלצונמוא דמאז ןפא טקנעוװשעגסיורא
 ,ךעלדנייטש

 :טניה ןייק ראפ ןבָאה וצ עריומ טינ ןעקרא טנרעל עקסָאי
 טסיירד ךיז וטספראד ,ןפױלכָאנ ןָא ריד טבייה טנוה א ןעוו --

 וט .."אנ ,אנ, :ךיז וצ ןפור ןוא םענָאּפ ןטימ םיא וצ ןעווערעקסיוא
 ,ןטָאקסעלאט םענופ סעציצ יד טינ רָאנ םיא זילװ .טעלג יא עליפא םיא
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 ליוו ןוא זיוה א ראפ טּפאכעגנָא ךיד טָאה רע ביוא .םיא ןציירעצ יז
 םיא וט ,ןקָארשעגרעביא טינ ךיז טסָאה וד זא ,םיא זַײװ ,ןָאט סַײב א
 ,ייֵז טימ לטניּפ ןייק טינ ביג רעבָא ,ןגיוא יד ןיא קוק א ךַײלג

 -רעל ןעמונעג טָאה עקרא יװ ,םעד ךָאנ םורא ןכָאװ עכעלטע ןיא
 סעקסָאי ןדנעװנָא ןעמוקעגסיוא םיא זיא ,רעדייכ ןקסנעשזעב ןיא ןענ
 ,סעצייא

 יאב ןיוש ןעמ טָאה ,ןעקרא ןופ ערעטלע ,ךעלגניי-רעדייכ ייווצ
 ןיילא רענייא ןבילבעג זיא עקרא ;סעמראוו ןקידסעבאש א ףא טאטש
 -גייק ךָאנ טָאה רע .טלּפאצעג םיא אב טָאה ץראה סָאד .סעמאש ןבעל
 טלָאװעג םיא ךיז טָאה סע .שיט ןדמערפ ןייק אב ןסעגעג טינ לָאמ
 טקידנעראפ טָאה עמ רָאנ יװ ,טָאה סָאװ ,ןעקסָאי ןגָאיכָאנ ,ןפיולטנא
 טָאה עקרא .קעװוא ןיילא ןוא סעמאש םוצ טריפעגוצ םיא ,ןענוואד
 סָאװ ,ןדִיי יד ףא ןָאט קוק א ןוא ןגיוא יד ןבייהוצפוא טאהעג עריומ
 ערעייז סעמאש םעד ןבעגענּפָא ןבָאה עקינייא ;יײבראפ ךרוד ןעייג
 ךימ לָאז עמ ,ןָאט טעב א רע טעװ דלאב, .םירודיס ןוא םיסיילאט
 סעמאש רעד רעבָא .טכארטעג טַײצ עצנאג יד עקרא טָאה -- ,"ןעמענ
 ןיש ןיא ,טּפאכעג ךיז טָאה רע ןעװ .םיא ןָא ןסעגראפ רָאג טָאה
 ,ןעגנאגעצ ךיז םעליוא רעצנאג רעד טאמיק

 ןביוהעגרעטנוא ןוא ןפורעגסיוא קילַײא רע טָאה -- ,ַײסובאר --
 -ַאּפ סָאד טלעטשראפ טָאה סָאװ ,לטיה םענופ קעשאד םעד ןעקרא אב
 א ,לגניי םערָא ןא סעבאש ףא ןעמענ טעװ רעװ ,ילסיובאר -- ,םענ
 ישיא ןא ןעוועג ,ןברָאטשעג גנאל טינ ןיא רעטָאפ ןַײז ?ץענעשזעב
 ,םיהיולע

 ייײילּפ סעקרא ןָאטעג ריר א רעצעמע טָאה טונימ רעבלעז רעד ןיא
 םעד-- ןעיוניכ ךיז ראפ ןעזרעד ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה עקרא .עצ
 סעקרא סָאװ ןוא ריט רעד אב לוש ןיא טנוואד סָאװ ,יוניכ ןבלעז
 טָאה יוניכ ,שזָארָאטס א ראפ טנידעג דאלקס ןיא םיא אב טָאה עטאט
 סעלאט ןטימ לקעז עטיינעגסיוא ןייש סָאד סעמאש םעד טגנאלרעד
 -עג ןוא -- לרעטָאמעלאט ןקנישטניילק ,ןקנינַײפ א-- רעדיס םעד ןוא
 א טָאה סעמאש רעטכיילבעגסיוא רעד .טנאה רעד ראפ ןעקרא ןעמונ
 ןענופעג ךיא טלָאװ ךַײא ראפ, :טגָאזעג יו ,ןעיוניכ ףא ןַאטעג קוק
 יּפָא טינ ךיז טלָאװ ןיילא ךיא .קיצוצ םעד טָא יו ,עריוכס ערעסעב א
 ?ריווג םאב קיטימ ןקידסעבאש א ןופ טגָאזעג

 -נָא טרעדנוווראפ ןוא "סעבאשיטוג , ןעיוניכ ןבעגעגּפָא ןבָאה ןדִלי
 -נאגעג ןטָאש א יװ זיא סָאװ ,לקער ןגנאל םעניא לגניי סָאד טקוקעג
 ,םיא טימ דנאנאב ןעג

 ,םייהא ךיז וצ ןפיולטנא טלָאװעג ךַײלג עקרא טָאה ,ףיוה ןיא ןַײרא
 ןעמאזוצ םאזכרָאהעג זיא רע זא ,טגָאנעג יוזא טָאה ןגָאמ רעד רעבָא
 ריט יד טנפעעגפוא טָאה יוניכ .קענאג ןפא םיא וצ ףורא ןעיוניכ טימ
 ,קענאג ןפא ןיילא ןעקרא קידנזָאלרעביא ,בוטש ןיא ןַײרא זיא ןוא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,סענאיל יד ןופ טלקנוטראפ ןצנאגניא ןעוועג זיא סָאװ
 ,טנוה רעד .וצפורא זיב ןטנוא ןופ ךעלטערד עניד רעביא ןגיוצעג
 טלעטשעגקעווא ,ןביוהעגפוא ךיז טָאה ,לדַײב ןבעל ןגעלעג זיא סָאװ

1* 30 



 עשטיר א ךעלבליופ ,לּפערט ןטשרע ןפא סעּפאל רָאּפ עטשרעדָאפ יד
 עסַײמסײב רָאנ ,טנגונאב ךיז עמאטסימ רע טלָאװ טימרעד ,ןָאטעג
 ןוא ףיוה ןרעביא ןפָאלעגמוא זיא יז .ןעלעקוויר ןעזרעד עקרא טָאה
 טָאה ןעקרא .בוטש סיוניכ וצ טרעטנעעגרעד ךיז טונימ רעד ןיא דָארג
 -נופ רע טָאה -- ,"אג ,אנ, .טילקטסיירד ןַײז ןזילווסיורא טלָאװראפ ךיז
 ךיז טָארט א טימ ךוא טנוה םוצ טנאה א טקערטשעגסיוא סנטַײװרעד
 ןיוש ןוא ןרָאװעג לעָאּפסינ טינ ןיא קיזוט .םיא וצ טרעטנעענרעד
 ןפא ךָאנרעד ,לּפערט ןטייווצ ןפא ךיז ןביוהעגפוא רעזייבעג רעמ טימ
 רע טָאה--"!אנ ,אנ, .ץראה סָאד ןלאפעגנַײא זיא ןעקרא אב .ןטירד
 א ןוא ןעגנורּפשעגפורא טינ םיא ףא זיא טנוה רעד זיב ,ןעלרשעג
 ןַײז טימ טינ ןָאטעג יירשעג א טָאה עקרא .זיוה א ראפ ןָאטעג ּפאכ
 ,ריט יד טנפעעג ךיז טָאה סע .,לָאק

 ,םוק---.לָאק סיוניכ טרעהרעה ךיז טָאה --!ָאטסעמ אנ ,קיזוט --
 ןראפ ןקָארשעגרעביא ךיז טסָאה ?ןייטש ןבילבעג וטסיב סָאװ ,עלעגנִיי
 ,טינ טסַײב'ס ?לטניה

 ,ןטייווצ א ךרוד ,רעמיצ ןייא ךרוד ןעקרא טריפעגכרוד טָאה יוניכ
 רעקידנצנאלגיץראווש א ןענאטשעג זיא רעמיצ ןייא ןיא ...ןטירד א
 ןיא--עצראווש ןוא ייר ןייא ןיא רענייצ עסַײװ ךאס א טימ ןטסאק
 יד טימ טּפאלקעג טָאה לבצנאמ א .ייר רעטשרעבייא ,רערעדנא רעד
 עקרא .ןעגנאלק טזָאלעגסיורא ןבָאה ייז ןוא ,רענייצ יד רעביא רעגניפ
 ךיז רע טלָאװ לָאמשרעדנא ןא .ןעזעג טינ סכלעזא לָאמנייק ךָאנ טָאה
 ןבעגעג לטַײז א רָאנ רע טָאה טציא רעבָא ,םעד ףא טקוקראפ סיוועג
 טכאמעג ןוא טנעה יד ןשאוועגנַײא ,ןטסאק םענדָאמ ןפא גיוא ןייא טימ
 ןכלעוו ,לקנעב ןפא ןצעזקעווא ךיז טוװּורּפעג עקרא טָאה ,עכָארב א
 קירוצ ךַײללג זיא רע רעבָא ,שיט גערב םאב ןזיװעגנָא םיא טָאה עמ
 ,ןעגנורּפשעגפוא

 -עלאב יד טגָאזעג םיא וצ טָאה-- ,ךיז ץעז ,לגנִיי ענדָאמ א --
 | ,עטסָאב

 טינ ץלא רָאנ ,לקנעב גערב א ףא טצעזעגקעווא ךיז טָאה עקרא
 ,ןעיירד ןייא ןיא ךיז ןטלאהעג ןוא ןציז טנָאקעג |

 .זא ,טכודעג ךיז טָאה ןעקרא .ןעצ ןאמ א ןסעזעג ןענַײז שיט םאב
 ,טסע רע יוזאיו ,טקוק עמ סָאװ ,טימרעד ןעמונראפ רָאנ ןענַײז עלא
 ,םילָאכַײמ יד ןופ ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעכייר עקאמשעג יד ןופ
 טָאה סעּפע ,קיניײװ ןסעגעג טָאה רע ,ּפָאק ןיא טלדניװשעג םיא טָאה
 ,זדלאה ןיא טקיטשעג

 -רעד ךיז טָאה עמאמ יד ןוא בוטש ןיא ןעמוקעגנַײרא זיא רע ןעוו
 קראטש ןעװעג יז ןיא ,קיטימ ןסעגעג טָאה רע ןעמעװ אב ,טסּוװ
 -סױא םיא ןעמונעג יז טָאה ןעבָאב רעד טימ ןעמאזוצ .טשארעביא
 ;ןגערפ

 ?ןעוועג זיא ךיוי ענעדלָאג א --
 ,ןרעפטנע וצ סָאװ קידנסיוװ טינ ,ןגיוושעג טָאה עקרא
 ?סָאװ טינ טסייוו וד ןוא ןסעגעג טסָאה --
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 !ןשקָאל טימ !לפראפ טימ ?ךעלעדנאמ טימ ןעוועג זיא ךיוי יד --

 עמאמ יד טָאה-- ,ןסיוו עקאט רע לָאז ןענאוונופ ,רענַײמ טָאג --

 ןייֵק ךָאנ ךיא בָאה ,רעהא ןעמוקעג ןענַײז ךימ טניז --- .ןָאטעג ץפיז א

 טָאה ףָא לקיטׂש א ןוא .טכָאקעג טינ ךיוי ענעדלָאג ןייק לָאמ ןייא

 ,עקלוּפ א-- .טגערפעגכָאנ רעטַײװ ךיז יז טָאה--ןבעגעג ריד ןעמ

 !לטעטש ןיא רעניה יד טאהעג ןבָאה סע קעלייב אראס ,ךא ?קעליײב

 ןוא .עטכעמ א ךיז טסע סע .רעטוּפ יװ ,ךייוו ןוא ,ךלימ יװ ,סַײװ

 ?ןעװעג זיא טנלָאשט א ןוא ,שיפ עטליפעג

 טָאה יצ ,םיא טקוקאב עמ ,עכָאּפשימ עצנאג יד טייטש ןעקרא םורא

 ירָאנ טָאה רע סָאװ ,ןטכירעג עגייש עלא יד ןופ טכיראפ טינ ךיז רע

 ,עקנעשעק ןיא ןעקרא ּוצ ןַײרא עליפא טכירק עקסָאי .ןסעגעג סָאװ

 ,רעטשרע רעד טקרעמאב טָאה עקאט רע .טינרָאג ןטרָאד טגיל יצ ,ןעז

 ,ןסירעצ םיא אב זיא זיוה א זא

 א ךיגפא עקסָאי טָאה--?"!אנ ,אנ, טנוה םעד טגָאזעג טסָאה --

 .ןָאטעג גערפ
 טלעטשעג ךיז ןבָאה ןעקרא אב -- .טגָאזעג לָאמ ירד ,טגָאזעג --

 ,ןגיוא יד ןיא ןרערט
 ךיז טרעהרעד-- ,םיא ןסַײר טניה עלא ,דניק ךעלקילגמוא ןא --

 יבשטָאכ ריד טָאה עמ -- .רעגעלעג ןכעלטַײװ ריא ןופ לָאק סעבָאב רעד

 ?לָאמאכָאנ ןעמוק ןסייהעג
 טימ טעװארּפעגוצ ,ךיוי עטעשָאּפ א שיט םוצ טגנאלרעד עמאמ יד

 ךעלקיטש עניילק יז טגנאלרעד ךָאנרעד ןוא ,עקלביצ רעטלגערּפעג א

 טימ ןעמאזוצ טיטעּפא אזא טימ טסע עקרא .רענייב טימ לופ ,שיפ

 :טנעה יד טימ עקסעילּפ א טוט עמאמ יד זא ,ןעמעלא

 "עגנוה א רָאג ךָאד זיא רע ,םינָאס ענַײמ זיא ייווװ ,רָאנ טעז --

 : !רעקיר

 "!עקלַאקינ יֵאלָאד

 ןבױהעגנָא ךיז קסיװָאנלָאװ ןיא גנילירפ רעד טָאה רָאי םענעי ןיא

 עכלעוו ,סעּפעטס רעצענָאד יד ןופ טָאה דנאנאכָאנ געט ייווצ :יוזא

 רעביא ןגָארטעג ךיז ,טָאטש רעד וצ טראה וצ ןטַײז ייווצ ןופ ןטערט

 "עג זיא םעדכָאנ ;ביוטשיןליוק טימ לופ ,טניװ רענעקורט א ןסאג יד

 ,סעקינשאּפערָאה עטוג ייווצ יװ .םאי ןופ--טניװ רעטכַײפ א ןעמוק

 לייט ןקיגראב ןכיוה םעד ןופ ןסיוטשעגסיורא ןטניװ עדייב יד ןבָאה

 סָאװ ,יינש ךעלפַײה יד עקדָאבָאלס רעקירעדינ רעד ןופ ןוא טָאטש

 "גרעב יד ןופ שינעמוקסיוא רעטלאק רעד ןיא ןטלאהאבסיוא ךיז ןבָאה

 -רעדנופ .טָאטש-םאי יד לופ זיא סע עכלעוו טימ ,ךעלכעלָאט ןוא ךעֶל

 ,ןרָארּפראפ טינ לָאמנײק טרעװ םאי רעד ּוװ ,ןטרָאד ןופ ,סנטַײװ

 ,ךעלפיש ענעכָארבעצ ןופ סרעטילּפש גערב םוצ ןגָאלשעגוצ ךיז ןבָאה

 -לקנוט ןסאנ ןפא טלקניפעג ןבָאה סעזודעמ .קירטש ,ןצענ ענעסירעצ

 א טכארבעגּפָארא טָאה טניוװ-םאי רעמעראוו רעד ,דמאז םעניורב

 -דנגער עטלאק עליופ יד ףא ךעלנע ןעוועג טינ זיא סָאװ ,ןגערסקאלש
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 ךיז רעטניוו ןצנאג א ןבָאה עכלעוו ,יינש טימ עטשימעגרעביא ,ךעל
 -אב טעּפש ןציילפ ןבױהעגנָא טָאה ןגער רעד .למיה םענופ טּפיזעג
 עצנאג יד םאי ןיא ןגָארטקעװא טעװ רע זא ,טכודעג ךיז טָאה'ס ,טכאנ

 טנילשעצ ךיז טָאה'ס ןוא טרעהעגפוא רע טָאה ירפרעדניא רעבָא .טָאטש

 "או רעטראצ רעקידגנילירפ טימ ענעסָאגעגנָא ןא ,עלעה א---ןוז יד

 ןָאטעג עקסאילב א טשרעוצ ןוז יד טָאה ,ךעלנייוועג יװ .טַײקמער

 םאב טייטש עכלעוו ,"עשטאד רעסַײװ, רעד ןופ ךאד םענרעזַײא ןפא

 םענופ רעכעה -- טָאטש ןיא טרָא עטסכעה סָאד זיא'ס .םאי גערב
 ,רעטסיולק ןפא םעלייצ םענופ ןוא םערוטירעשעלרעילפ

 ,ןשטנעמ טימ טלופרעביא ןענַײז ןסאג עקידגנילירפ יד = |
 ,ןעקרא עקסָאי טסייה --"!עקלָאקינ יָאלָאד ,עקלָאקינ, ילרש ---
 .קריצ ןבעל ,ץאלּפ ןפא ךיז ןעשטּפָאט עדייב
 -- עקלָאקינ , ַײרש .ליוו עמ סָאװ ,רעסייק ןגעוו ןעַײרש געמ עמ --

 ,"!ווענאג --- עקלָאקינ, ,"!שעּפיט
 ןטרָאד זיא ךָאד ןוא ,גנולעטשרָאפ ןייק טינ טציא טייג קריצ ןיא

 -עג א ,למוט א זיא'ס .ןגָאלשכרוד טינ ךיז ןָאק עמ זא ,טקאפעג יוזא
 :טגניז עקסָאי ,יירש

 ןדימאריּפ ןופ דנאל םעד ןיא

 ,.,דלָאל רעסיורג א גיניק א ראוו

 רע .דיל יד טוג טסייוו סָאװ ,עקרא םיא טכיראפ--- ,דלעה א --
 ,בוטש ןיא ןעגניז לָאמ ןייא טינ טרעהעג יז טָאה

 --.סגַײז ףא עקסָאי טייטשאב--- ..דלָאי א רָאנ ,דלעה ןייק טינ --
 ,טיגרָאג ךָאנ טסייטשראפ וד זא ,עז'כ

 ןייג ןזיואב טָאה עקרא .רעדייכ ןיא טינ ןעייג עקרא ןוא עקסָאי
 רעמ ןייק סָאוװ ,עבער רעלעג רעד .ןכָאװ ייווצ לקאכאס רעדייכ ןיא
 טָאה ,טלעװו רעד ףא ןעװעג טינ ןעקרא ראפ זיא שטנעמ רעקיטכעמ
 -רעדיײכ יד ןופ רענייא ןעװ ,טרעזייבעצ קראטש טינ עליפא ךיז
 -ינ יָאלָאד, ןעַלרש געמ עמ ביוא זא ,ןסָאלשאב טָאה סָאװ ,ךעלגנַיי
 סיורג טימ טָאה ,שרעדנא סעּפע ךיוא ןעניגראפ ךיז ןעמ געמ ,"!עקלָאק
 ."!עבער רעלעג יָאלָאד ,, :ןעירשעגסיוא ץיה

 יד ןעמונעגרעדנאנאפ עבער רעד טָאה--?טגָאזעג וטסָאה יו --

 -ייכ יד .שיט ןבלאה א רעביא טײרּפשעצ ךיז טָאה יז זא ,יוזא -דרָאב
 םעד רע טמענ טָא :טניימעג ,ליטש-םוטש ןרָאװעג ןענַײז ךעלגניי-רעד
 ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ ייז ןבָאה טכירעגמוא רָאג רעבָא .קישטנאק
 ,רעזמאמ ,וטסָאה יוזאיו--.ןּפיל עסאלב יד ףא לכײמש א םיא אב
 ךַײלג ךָאנרעד ,ךעליימ רעד ,רעסייק רעד רעלרפ ,סע טסייה ?טגָאזעג
 -ליב ןייק ןאראפ טינ ,ָאטינ רענייק רעמ ןיוש זיא ןשיװצ ?עבער רעד
 ,טייג :יוזא ןַײז לָאז ןיא ,טליװ ריא ביוא .םיקסאמ ,טוג ?אה ,סרעכ
 ."ךעלרעסעמ, ןיא טליּפש .טינ רימ ןענרעל טנַײה ,םייהא ,סעילטלוה

 עכמיסיעלָאמ !!ךעלרעסעמ ,, ןיא ןליּפש ןסייה לָאז עבער רעד ןיילא
 ,םייל עטעוועטראהראפ לגרעב םוצ ,לפייה ןיא ןפָאלעגסיורא ןעמ זיא
 ןכַאטשעגסיױא ןוא טעּפולאקעגסיוא זיא סָאװ



 טרעהעג ,"זיומ ןוא ץאק, ןיא ,"ןסאלק, ןיא ןליּפש יד יו טקנוּפ
 סָאװ ,ןעגנוללװראפ עשרעדניק ענעי וצ "ךעלרעסעמ , ןיא ליּפש יד
 סָאד .רָאד וצ רָאד ןופ -- ןצנוק ןוא ןסוקָאפ עַײנ טימ -- רעביא ןעייג
 עגאל רעקידענושעמ רעכלעוו א ןופ ,ףראד לרעסעמ םענופ לגנילק
 טקעטשעגנילרא ,רעיוא ןרעטנורא ןופ עליפא ,ןפראוו טינ סע לָאז עמ
 ,טליּפשראפ סָאװ ,ןאמערוועכ רעד .דרע רעד ןיא ,זיּפש א יװ ,ןרעװ
 ,דמאז םוצ ןּפיל יד טימ ןרירוצ ךיז לָאמ ילרד ןטסקיניײװמא זומ
 לָאז רע ---ּפָאק םעד טקירדעגוצ ןטפָארטשאב םעד ןעמ טלאה ַײברעד
 ,"ןסע, רעסעב

 ,םייהא ןפָאלעגקעװא עקרא זיא ,דמאז טימ גונעג ךיז ?ןסעגעגנָא;
 סע ּוו ,לביטש ןבעל זא ,ןעזרעד רע טָאה ,ףיוה ןיא קידנעמוקנַײרא
 --לכימ טסיײה רע--עטאט סעקוויר .קידעבעל ןזיא ,עקוויר טניוװ
 א סיפ יד טימ טענק ןוא ינק יד רעביא ןזיוה יד טעשטאקראפ טָאה
 ןופ .ךעייר ןפראש א טימ טגָארט סע רעכלעוו ןופ ,עסאמ עטכידעג
 ןא עקשזייד רעד ןופ ןָא טמענ ,סיורא לכימ טכירק טַײצ וצ טַײצ
 ,עמאמ סעקוויר .שטאווק םעד ןיא ןַײרא טעכוילּפ ןוא רעסאוו רעמע
 ,ךעלצעלּפ עניד טכאמ עלעקוויר ןוא ,לגיצ עבָארג סיוא טמערופ ,עַײכ
 -עג רע רעבָא ,ןייגוצוצ קעשייכ סיורג טָאה עקרא ,"סעקטאל טקאב;
 -לאב א ריא ןיא רע זא ןוא טציירעג םיא טָאה עקוויר זא ,טקנעד
 ,טסילשאב רע זיב ,גנאל יוזא סנטַײװרעדנופ ןייטש רע טבַײלב .וויוכ
 טמענ רעכיז טינ .ןטַײצ עלא ןיא ןזַײװאב רע טעװ יז ןגָאלשנָא זא
 רעִירפ טסימ עּפוק רעד ןיא ןַײרא טקעטש ,רעטנעענ ץלא ןקור ךיז רע
 ,ןטייווצ םעד ךָאנרעד ,סופ ןייא

 םיא טָאה -- ,ץינוצ ץלא טמוק ןבעל םעניא ,עלעגנִיי ,ךיז ןרעל --
 --.טרעטנומעגרעטנוא ךָאנ ,טרעקראפ ,רָאנ ,ןבירטענּפָא טינ לכימ
 -עג טינ ףעניט אזא טימ ,עמאטסימ ,ןעמ טָאה לטעטש ןיא ךַײא אב
 .ןסקאוועגסיוא ָאד ןענַײז רימ ,טניווועג ןיוש ןענַײז רימ .טצייה

 ;ןבעגעגוצ ךיז ראפ יװ ןיוש ןוא
 טעװ ןצייה רעבָא ,ןפרָאװעגּפָארא עקאט ןעמ טָאה רעסייק םעד --

 ,סנייצלא ןפראד ןעמ
 ןבעל ןענעקירט טגיילעגקעווא ייז ןוא ךעלצעלּפ עכעלטע טכאמעג

 ,קעסייא רעד ןרָאװעג סעמינ ןעקוויר זיא ,לקענאג
 טקוקאב ּפָארא-ןביוא ןופ יז טָאה -- ,ןשאוומורא ךיז טספראד --

 ,קיצומש רעייז טסיב -- ,ןעקרא
 -עג ךיז ןוא טנאה א ראפ ןעקרא ןעמונעג יז טָאה ,עסיורג א יו

 ןיב ןענַײז עדייב .קָאװאטס םוצ ,גראביּפָארא םיא טימ ןפיול טזָאל
 ןעגנורּפשעגסיורא ןוא רעסאוו ןטלאק ןיא ןעגנאגעגנילרא ךעלכענק יד
 ,קירוצ

 ןַאטעג גָאז א יז טָאה --?קיזיק רָאנ טכאמ עטאט ןַײמ ,טסניימ --
 ,סנעמיוק עכיוה ךאס א ףא ןזיװעגנָא ,טנאה יד קידנקערטשסיוא ,ןוא
 -ןאבנזילא יד רעטניה ןוא קָאװאטס ןרעטניה ,טַײװ רעד ןיא ןבָאה סָאװ
 ענדָאמ ןעזעג ךיז ןבָאה ןטרָאד .למיה םעניא טצראטשעג ,סעיניל
 יד ןיא .טניוו עמ עכלעוו ןיא ,רעזַײה ןייק ףא עכעלנע טינ ,ןרעיומ
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 ,ןגָאלשעגסיױא ןעוועג ןביוש ליפ ןענַײז רעטצנעפ עלָאמש ןוא עגנאל
 ןייא ןיא .טרעכייראפ קראטש ןעוועג ןענַײז ןביוש ענענאראפ יד ןוא
 ,טרעטפעג ןוא טלצנילבעג סעּפע טָאה טרָא

 ,טגָאזעג עקוויר טָאה --- ,עטאט ןַײמ טעברא סע ּוװ טָא --
 ?ןטרָאד רע טוט סָאװ --
 ןעװעג עדיומ ךיז עקוויר זיא-- ,טינ ןיילא ךיא סייוו סָאד --
 .ןָאק רע סָאװ ,ןעקוויר ןזַײװ טלָאװראפ םעצולּפ ךיז טָאה ןעקרא

 ןגָאלש רעבַײװ יד ןכלעװו ףא ,ןייטש ןפא ןעגנורּפשעגפורא זיא רע
 שימעג א ןעוועג זיא סע .ןענעשראד ןעמונעג ןוא ,טערג סָאד סיוא
 ץלא .בוטש ןיא ,רעדייכ ןיא ,סאג ןיא טרעה רע סָאװ ,דייר יד ןופ
 רע .טרעטנַאלּפעגרעביא ןוא ןטכַאלפעגרעביא קידענושעמ ןרָאװעג זיא
 עלא ןיא ךיז טיירדעג ,ןטסיופ יד טימ ,טנעה יד טימ טכאמעג טָאה
 ;ןייטש ןפא קידנצנאט ,ןטַײז

 .רימ !אבעילכ עטַײד !עבער יָאלָאד !עקלָאקינ יָאלָאד !יײסיובאר --
 ןטנָארפ ןפא ןעייג

 י-נלרא זיא רע ןוא ,ןַאטעג ּפוטש א רענדער םעד טָאה עלעקוויר
 ,ןכירקסיורא ןפלָאהעג םיא טָאה ןיילא יז .רעסאוו ןיא ןלאפעג

 ,ןעמעראוו ךיז ,לגרעב ןפא ,רעכעה טצעזעגקעווא ךיז ןבָאה ייז
 םייחא ךיז ייז ןבָאה טרעקעגמוא .עראּפ א ןעגנאגעג זיא ןעקרא ןופ
 ,ןטייווצ ןטימ רענייא ןדירפוצ ןוא טעדנילרפאב

 .,.אזא עליפא

 ןיא .סרעמוז ןוא סגנילירפ ַײרד ןבָאה טשיורעגּפָא ןוא טנירגעגּפָא
 ןעיינש ןיא ;ןטסבראה ַײרד ךרוד ןענַײז סנגער ןיא ןוא לאפרעטעלב
 יד טָאטש ןיא ןענַײז ןעוועג .סרעטניו עטלאק ַײרד--לגָאה ןוא
 -אלבָא ןענַײז ןעוועג .סעצווָאנכאמ יד ,סעצניקינעד יד ,סעקאלרטסווא
 ןפא ןטינשעג ןוא טביורעג טָאה עמ .,ןעמָארגָאּפ ,ןעילרעביור ,סעװ
 ןריפוצסיורא ןוא ןסערפוצפוא ןזיוואב טינ ןבָאה סע סָאװ ,זַײּפש לסיב
 יד ןפרָאװעגפורא ,ןקירעשייה יװ ,ךיז ןבָאה ,ןטידנאב עקידרעירפ יד
 ,עקידרעטעּפש

 וו .םישָאדאכ עכעלטע לקאכאס טָאטש רעד ןיא ןענַײז עטיור יד
 ןייא ןיא .רעגנוה ,ןענִיור ,סעוװרוכ ייז ןעעז ,קילב א טינ ןעוט ייז
 י-רעד רערעדנא רעד טימ ,סקיב יד רעיימראטיור רעד טלאה טנאה
 ,,טיורב ץעַײרקָא ןא דניק ןקידנטכאמש א רע טגנאל
 ,,65526 5555 0054 םטטיקטטש = םענאו = נהקהאהאפ = התהתהוההמ = נאסשטמגמו/=םגהההוו| = טעטאשאוה = םעוהווקאהסס/=טסיההתהותה = עססאאהוהה = טסססהשמסמ/טשהשטעמהה= הוה טעמהטהאהמ = הססהההההה = ?אהתומתאתהו = טומאטשטש = טוהאההאאפ  !התהותהתתת ןםפומסההמ

 ,סאג ןפא ןייגסיורא ןענָאק ןוא ןָאטוצנָא סָאװ ןבָאה לָאז עקרא ןעוו

 -עמ ןייא ןייק .ןבָאה עריומ טפראדעג טינ טנוה ןייק ראפ רע טלָאװ

 רוב, רעד םורא .ָאטינ טָאטש ןיא ןזיא טנוה רערָאלק ןוא רענעגוש

 ,עקרא ןוא לריצ ,לרימ ,עלעוואכ ,עקפיש -- רעדניק ףניפ ןציז ?עקיושז

 -רעזַײא עניד ייווצ ףא עלעסעק-ןוהושט א זיא סָאד -- "עקיּושזרוב, יד
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 ,רעטצנעפ ןיא טקעטשעגנַײרא זיא סָאװ ,ביורט א טימ ,ךעלסיפ ענ
 ןקיווק ,עלעווייא םוצ טקערטשעגסיוא סעינָאלד יד ןטלאה רעדניק יד
 ןענַײז רעמענעּפ יד .םעד ןופ טגָאלׁש סע סָאװ ,ץיה רעד טימ ךיז
 ןיא סיפ יד ןיא רָאנ ,סייה זיא ךעלכַײב יד םורא ,טמאלפעציטיור
 ,טלאק

 רעטצנעפ עקידנזָאלב יד ןופ ןטסטַײװמא זיא סָאװ ,לקניוו םעניא
 --,"ןילא ךימ טקעד, .עקסָאי ןאשטּפָאט ןפא טגיל ,ריט רעד ןופ ןוא
 א ,םיא ףא ןגיל ,בוטש ןיא ןאראפ ןענַײז סָאװ ,ןכאז עלא .רע טעב
 ןופ ,קינייװניא ןופ טייג טלעק יד .טלאק זיא םיא ןוא ,גראב רעצנאג
 ,רעדורב רעטסטלע רעד .םירעדעג עטנקירטראפ ,ענעגיוצעגנַײא יד
 ,לָאטיּפש ןיא טגיל ,עקשריה

 ףא ,לסעק רעד ;טַײקמעראװ ריא ּפָא ךיג טיג ?עקיושזרוב , יד
 ,ןעקנופ עסַײװ ,ךעלגייא עקידעבעל יװ ,ןפָאלעגמוא ןענַײז'ס ןכלעוו
 ןופ יו ,טלעק םיא ןופ ןיוש טגָארט טציא .טיוט ,יורג ןרָאװעג זיא
 ,טדניושראפ רעמענעּפ עשרעדניק יד ןופ טַײקטיױר יד .ןזַײא קיטש א
 ,סיפ יד .עלעווייא סָאד יװ ,ןשָאלעגסיוא ,לקנוט-שידרע ןרעװ ןקאב יד
 יד ןעמ ןָאק ,ליד םענעדרע םעד וצ ,טינגאמ א טימ יװ ,ענעגיוצעגוצ
 -רעצלעז טָאה עמ,-- טסייה סָאד .טֹרָא ןופ ןריר טינ טונימ עטשרע
 טלָאװ סיפ יד ןיא יוװ ,קורדנַײא אזא עקאט זיא'ס ."סיפ יד ןיא רעסאוו
 א ןופ ךיז טסיגס יװ טקנוּפ ,טריויעג ןוא טמָארטשעג סטלאק סעּפע
 ,ןָאפיס

 סָאװ ,לטנאמ סנטאט םעניא .ןעמאמ רעד ףא ןטראוו רעדניק יד
 ןעמאזוצ יז זיא ,עקשטיניילק א רעייז יז טרעװו ,ןָא םיא טוט יז ןעוו
 "ךערעשטָא, ."דערעשטָא, ןיא קעוא ירפצנאג עמאמ סעלעקוויר טימ
 -ראווק עצנאג סיוגנעל .טָאטש ןיא טרָאװ עטסטיירּפשראפ סָאד ןיא
 רעד ףא ּוװ ,?ענשטָאלוב , רעד וצ עגנעמ-ןשטנעמ א ךיז טיצ ןלאט
 עמאמ יד .לגייב ןוא ךעלעקלוב טלָאמעגנָא ןענַײז דליׂש רעטלא
 -רעסיוא טקעמש סָאװ ,טיורב ץראווש ,יור ,קישטאווק טנופ א טגנערב
 ,ןרענימראפ וצ ךיז טפאשנגייא ענדָאמ א טָאה ןוא טוג ךעלנייוועג
 ןוא ןעמעלא ןופ רעירפ .ליומ םוצ וצ סע טגָארט עמ רעדייא ךָאנ
 ןעקסָאי טיורב קעלייכ א עמאמ יד טיג ,רעמ טױל א טימ רעשפע
 "פיונוצ עװעט א טָאה עקסָאי ןעגנילש טינ לָאז רע ,םיא טעב יז
 ןקורסיורא לָאמעלא ,טסיופ ןיא םענַײז טיורב קעלייכ םעד ןשטעווק
 יד רעבָא ,יוזא ןָאט ךיוא רע ליוװ טציא .ןסַײבּפָא םיא ןוא ץיּפש א
 ,רעגניפ יד ןעמענפיונוצ ףא ךאווש וצ זיא טנאה

 רעדיוװ עמאמ יד טפיול ,טיורב ןסיב א וצ ןרעדעי טלייטעגנַײא
 -ןדרעפ טימ ּפוז ןעמ טיג סאג עװַאהרָאט ףא --"?דערעשטָא, ןיא קעווא
 יד ףא קידנציז .טנװֶא ןיא טעּפש םייחא םוא ךיז טרעק יז .שיילפ
 ןייק .ץכעקעג עכעלבעל ערעטיש סָאד רעדניק יד ןפוז ,סרעגעלעג
 ,טקעלקעג טינ ןיוש טָאה שיילפ

 טנעה יד ףֹא ןעקרא ןעמונעג עמאמ יד טָאה גָאט א םענייא ןיא
 יד ףא ןטלאהעג טָאה עַײכ ענייכש יד .ןייג םיא טימ טזָאלעג ךיז ןוא
 ןעזעג טינ ןכָאװ רָאּפ א ךיז ןבָאה עקוויר ןוא עקרא .ןעלעקוויר טנעה
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 -עג טָאה ןדייב אב .רעגַײנ טימ ןטייווצ ןפא רענייא טקוקעג ןוא
 ןייק ןופ טָאה רוטאנ יד .טפול רעשירפ רעד ןופ ּפָאק ןיא טלדניווש
 יד ןופ ןּפסָאנק יד ןעװעג ןענַײז ןסָאגעגנָא .טסּוװעג טינ רעגנוה
 טלניּפשעג ראוטָארט ןפא סעשזוילאק יד ןיא טָאה ךעליירפ .רעמייב
 טציא ,עקסנינירעטאקעי רענעזעװעג רעד ןופ גָאר ןפא .ןוז יד ךיז
  טלא ןא--לקיר ןעמוקעג ןגעקטנא ייז זיא ,"יקילבוּפסער טקעּפסַארּפ,
 ליוו ןוא טימ ןעמעלא טליפ סָאװ ,עמָאשענ רענעדלָאג א טימ לדיימ
 ,ןפלעה ןעמעלא

 יז -- ,ןעירשעגסיוא יז טָאה ---!רעבַײװ ,ךַײא טימ ןזיא טָאג --
 טּפעלש ריא ןוא ,רעדניק עסיורג ,ערָאהנַײא ןייק ,ןיוש ךָאד ןענַײז
 ךיז ריא טעװ ןסאגושעמ ערעַײלא טימ ,טקנעדעג .טנעה יד ףא יז
 ,טלעוו רעד ןופ ןעגנערבמוא

 -אמ יד ןבָאה --- ,ןליקוצ ,עלילָאכ ,ךיז ןענָאק ייז ,ץענ א זיא סע --
 טינ ןוא סיפ יד רעדניק ערעייז אב טקעדעגנַײא רעסעב ךָאנ סעמ
 ,דרע רעד ףא ייז טזָאלעגּפָארא

 טלייצרעד טָאה עמאמ יד .ןדייר עלַײװ יא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה עמ
 ,ךיז ןעמ טעוװװעטאר ןטרָאד ,לָאטיּפש ןיא טגיל סָאװ ,ןעקשריה ןגעוו
 ,ןסע גָאט ןיא לָאמ ירד טיג עמ

 םיא ךיא לעװ ,אקשטאילק רעטקָאד םאב ןַײז טנַײה לעוו'כ --
 עלא ןעק יז .וצ לקיר טגָאז--- ,ךיוא ןעקסָאי ןעמענ לָאז רע ,ןטעב
 ייז ןיב ,ּפָא טינ ייז ןופ ךיז טעּפעשט ןוא טָאטש ןיא םיריוטקַאד
 ןא ,ךעלדנעטשראפטסבלעז ,טיזיו א טימ ןקנארק םוצ טינ ןעמוק
 | | ,ןקיטסיזמוא

 םוצ ךיז טּפעלשרעד עמ זיב ,רעטַײװ ןייג ךיז ןעמ טזָאל ןעמאזוצ
 -געניטנַאק, לעטָאה םוצ -- סאג רעד ףא רעיומ ןטסנעש ןוא ןטסכעה
 טָאטש ןיא רעוו-ןטלעז ,רָאטקעלַאק רעד ָאד ךיז טניפעג טציא ."לאט
 עמ זא ,ןסייוו עלא רָאנ ,טרָאװ עקיזַאד סָאד טַײטאב סע סָאװ ,טסייוו
 ןוא םימיוסעי עקיכעלַײק ,רעדניק עטזָאלרַאװראפ ףיונוצ ָאד טמענ
 יװ טקנוּפ ,ןעייג סָאװ ,םימיוסעי עבלאה ךיוא ,םאנסיוא ןא יװ ,לָאמא
 עקרא ןיוש ןעייג רָאטקעלָאק ןיא .רעגנוה ןופ סיוא ,עקיכעלַײק יד
 ןזָאל ןוא ךעלטנעה יד ראפ ייז ןעֶיִצ סעמאמ יד ,סופוצ עקוויר ןוא
 ,סעקצעג עקידענושעמ עקיטנעהנָא עטעקאנ יד ףא ןקוקראפ ךיז טינ
 ,ּפערט יד אב טלעטשעצ ןענַײז סָאװ

 יד רעביא ףוא ךיז ייז ןבייה ,ןטימרעדניא ןעלקיר טימ ,ףניפ עלא
 א ןיא .קַאטש ןטייוצ ףךפא ּפערט ענלמרימ עסאנ ,ענעטָארטעגנָא
 יד רעביא סעמאמ יד ןזָאל רָאדירָאק ןלעקנוט ןגנאל םענופ לקניוו
 םוא גנאל ןפיול סעמאמ יד .ןטראוו ןוא ןייטש ייז טסייה עמ ,רעדניק
 עכלעוו ,יורפ א טימ קירוצ טינ ןעמוק ייז זיב ,ןרעמיצ יד רעביא
 ןוא רעטייוצ רעד ראפ ןעלעקוויר ,טנאה ןייא ראפ ןעקרא טמענ
 : ,קעווא קיטסאה ייז טריפ

 יד ןײרא טריפ עמ ּוװ ,רעמיצ םעניא זיא רָאדירַאק ןלעקנוט ןכָאנ
 יד ןַײרא טנַײש רעטצנעפ עסיורג ייווצ ןיא ,קיטכיל רעייז ,רעדניק
 סנטַײװרעדניא לסיב א ןעייטש ךעלדיימ ןוא ךעלגנַיי עטּפָאכ א .ןוז
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 ,סעקנישאמ-רעש יד טימ קיסַײלפ ןטעברא סָאװ ,רערעש ייווצ יד ןופ
 יז קידנלעוו ,ךעלפעצ יד ףא טנעה יד טגיילעגפורא טָאה עלעקוויר
 ,טונימ א-- ,רערעש יד ףא טקוקעג יז טָאה קערש טימ .ןטלאהאבסיוא
 ךָאנ ליד ןפא ןיוש ךיז טרעגלאוו סע ."ּפָאק , א קיטראפ זיא'ס ןוא
 טימ לופ ,עקידעבעל ןענַײז רָאה יד .סעמסאּפ לגרעב א ךָאנ ,עלדוק א
 ,ןטקעזניא

 ןיא ןוא ,ןטניה ןופ רעטנוא פוטש א ןבעגעג ןעקרא טָאה רעצעמע
 ןטייווצ ןפא .עקטערובאט רעד ףא ןסעזעג ןיוש רע זיא םורא עלַײװ א
 -- ןייוועג א ןסָאשעגסיױוא טָאה יז .עלעקוויר טצעזעג ךיז טָאה לקנעב
 ךעלערעמ יװ ,רָאנ ןטכָאלפעצ טינ עליפא ןעמ טָאה ךעלּפעצ עריא
 רעד טָאה ּפָאק סעקרא ֹוצ .טייהרעצנאג ןטינשעגּפָא ,לטייב א ןופ
 ןצרוק םעניא עטסָאבעלאב א יװ ,ןעמונעג ךיז רערעש רעד רעכָאב
 ןקָארב ףראד עמ ,ָאטינ ןיא טַײצ ןייק :טיורק לטפיה א וצ קיטַײרפ
 ,רעקיטפול ּפָאק ןפא טרעװ סע יװ ,טליפעג טָאה עקרא .רעכיג סָאװ
 ,ןסיבעג ךעלרעפעג ךיוא רעבָא ,טלציקעג םענעגנָא טָאה סע ,רעגנירג
 ירא ןעמ טָאה םענערױשעגּפָא ןא .קָאטשניב ןטרירעגפוא ןא ןיא יו
 -עגרעביא רע טָאה רעמיצ-ענאוו םעניא .ןדָאב ךיז טריפעגקעווא ןעק
 -אטשעג ַײברעד זיא סָאװ ,קישטשווװָאדאלק רעד .םידָאגב ענַײז טזָאל
 ,ןטָאקסעלאט ןפא ןָאטעג קוק א טרעדנווװראפ טָאה ,ןענ

 ,טגערפעג רע טָאה--?ךַײא אב ךיוא סע ןגָארט רעדניק --

 ןסייהעג ןוא דמעה ,ינק יד רעביא ,גנאל א ןעקרא ןבעגעג טָאה רע
 -עג טינ ,רעטדימשעגוצ א יװ ןענאטשעג זיא לגנַיי סָאד רעבָא .ןייג
 יד !דמעה ןייא ןיא ןיג סע רע טעװ יוזאַיו .טרָא ןופ ךיז טריר
 רע טעװ יװ ןוא .רעטכעלעג ףא ןבייהפוא ךָאד םיא ןלעוװ ךעלגנלי
 ?ןעקוויר ראפ ןזילוװאב ךיז

 ,טעּפילכעגסיורא עקרא טָאה -- ,ןזיוה ענַײמ --

 --,ריא טפיולטנא ,ןזיוה ךַײא טיג עמ זא ,רעטעּפש ,רעטעּפש --
 ,טריפעגסיורא םיא לבצנאמ רעד טָאה

 א רע טָאה ָאד .לאז ןקיטכיל ןסיורג א ןיא ןַײרא זיא עקרא
 ןענַײז עלא ןוא ,רעדניק טרעדנוה רעשפע .טמעטָאענּפָא רעגנירג לסיב
 ,ךיוא-- עקוויר .רע יװ ,רעדמעה ןיא ןָאטעגנָא

 זיא סָאװ ,יורפ יד טגיילעגרָאפ טָאה ---!ןעגניז ,רעדניק ,טמוק --
 -מורא ןבָאה עריא ןגיוא יד .טאלאכ ןסַײװ א ןיא לאז ןטימניא ןסעזעג
 א ,רעטייוצ א רעביא ,ערוועכ עקּפוק ןייא רעביא טעשזדנַאלבעג
 -נא רעד ןופ ענייא טרעדנוזעגּפָא ןטלאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטירד
 גלעקשזול ירּפ, דיל סָאד טנעק ריא -- .רערעד

 ,ןיילא ןרעיצרעד יד ןָא טבייה ןאד .ליומ סָאד טינ טנפע רענייק
 :טלפייווצראפ ןוא קירעזייה

 ?...עקשזול ירּפ ,עקשזול ירּפ ,ךע

 ...עקנָאל רעד םעל ,עקנָאל רעד םעל ,ךע ? ;עקנָאל רעד םעל 1
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 ןלעװ ,לדער א זדנוא טיג ,עכוקאמ ןאראפ זיא עקווָאדאלק ןיא --
 עמאזנייא סָאד רעביא רעצעמע טסַײר -- ,טליוו ריא לפיוו ,ןעגניז רימ
 ,גנאזעג

 ןיא טַײקסיז עקיפעלק א עקרא טליפרעד "עכוקאמ, טרָאװ םאב
 יד לקיטש א ךָאנ לקיטש א ןיוש ןסַײב ,ךיז טכוד ,ןייצ יד ;ליומ
 יאמ עטראה עקידנצנאלג ,ךעלעּפַײרג טימ ענעטַאשאב ,עקידנקעמש
 ,עכוק

 ,ןרעלצרעד יד ןָא ךיז טפור -- ,סעמראוו ןסע רימ ןלעװ ןכיגניא --
 ןגעו ןדייר זדלאה רענעגיוצעגסיוא רעד ,ןקאב ענעלאפעגנַײא עריא
 ,רעגנוה ןופ םאט םעד טוג ךיוא טסייוו יז זא ,םעד

 ץכעלַאש לסיב א ןגָארקעג ץעגרע טָאה ךעלגנִיי יד ןופ רענייא
 ,ןוויוא םענרעזַײא ןכיוה ןפא עוויינגיב סע טָארב רע ןוא לפָאטראק ןופ
 ,טנקירטעגוצ טרעװ ץכעלַאש יד ןעוו .רעמיצ קע םעניא טייטש סָאװ
 ןעייטש סָאװ ,רעדניק יד .ליומ ןיא ןַײרא סנטָארבעג סָאד רע טּפאכ
 ךיז טירב רע יװ ,ןקוק ,ןגיוא יד ּפָארא טינ םיא ןופ זעמענ ,יײברעד
 ןייצ יד ןשיװצ םיא אב טעשטשירט סע יװ ,וצ ךיז ןרעה ,ןּפיל יד
 ,ענאקעמ קראטש םיא ןענַײז ןוא

 עקרא .זַײװנרַאּפ ןלעטשסיוא ךיז ןרעִיצרעד יד טסייה ךעלדנע
 ,טנעה יד ראפ עדייב ךיז ןטלאה ייז .ןעלעקוויר ןבעל ךיז טלעטש
 רעייז זיא שיט רעד .ןרעדנא ןבעל סנייא ךיוא ךיז ייז ןצעז שיט םאב
 דגיק ןדעי .ןטייווצ ןזיב לאזסע קע ןייא ןופ ךיז טיצ רע .רעגנאל א
 לקיטש א טגיל קעד ןפא ,ּפוס םענעשזריה לרעלעט יא ןעמ טגנאלרעד
 .שיילפ

 -עליווירּפ עלא ןלאפעגסיוא ןענַײז לריוג ןַײז ףא סָאװ ,לרעכָאב א
 סושער ןַײז ןיא ןוא ןזיוה טגָארט ,ןרױשעגּפָא טינ זיא רע -- סעיג
 ,םיקָאלאכ יד טלייטעצ -- ,טיורב ןטינשעגנָא טימ ץאט א ךיז טניפעג
 -עגוצ רע ןיא טָא .ןייגוצ לָאז רע ,דלודעגמוא טימ ןטראוו רעדניק יד
 א ּפָא טּפַײנק ןאמערוועכ רעד יװ ,טעז עקרא .ןעקרא וצ ןעגנאג
 וצ ןַײרא סע טּפאכ ןוא קעלייכ ,סעקרא ,ןַײז ןופ ץעּפילשז לקיטש
 טיג רע .ןגיוא יד ןיא ןרערט ךיז ןלעטש ןעקרא אב .,ליומ ןיא ךיז
 "רעד ,זָאנ רעד רעביא לענש א רענעי םיא טוט ןאד ,עקורמ א סעּפע
 טנַאמרעד עקרא .רעלעט םוצ ּפָאק םעד וצ שטעווק א ןוא גייב א ךָאנ
 ןייק ןָא ןסעגעג טינ רע טָאה ןבעל ןפא .לטיה א ןָא זיא רע זא ,ךיז
 יד ןרָאשענּפָא :סערייווא ליפיוזא--- גָאט ןייא ןופ ךעשעמ ןיא .לטיה
 ,לטיה א ןָא טייג ,ספיירט טסע ,ןטָאקסעלאט םעד ןָאטעגסיױא ,סעייפ
 טגיל סָאװ ,שיילפ עפיירט לקיטש סָאד ןסעפוא דלאב טעוו רע ביוא
 ,םענעג ןיא ןענערב קיבײא רע טעוו ,ּפוס ןיא

 -ַאפא ,ןוא ,ץכעקעג ריא טּפוזעגסיױא עלעקוויר ןיוש טָאה לַײװרעד
 ןיא לפעל ריא יז טּפוטש ,טלעוו רעד ןיא טלאה יז ּוװ ,ןסעגראפ ,םענ
 ,םעד ךָאנ .טגַײװש ןוא ןייצ יד טימ טצירק עקרא .רעלעט סעקרא
 ,סיוא טינ רע טלאה ,לָאמ ןטירד םוצ לפעל ןטימ ןַײרא טרָאפ יז יו
 ןוא ,טנאה רעקניל רעד ןופ עינָאלד רעד טימ ּפָאק םעד טקעדראפ
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 ןכָאנ לפעל ןייא ליומ םוצ ןגָארט רע טמענ רעטכער רעד טימ
 ,ערייווא רעד טימ ןעמוקוצּפָא רעכיג -- ןטייווצ

 ןופ טּפינקעגּפָא קיטימ ןסייב טָאה סָאװ ,ץערעכָאב רעבלעז רעד
 רעד אב ךיוא לציּפש עבלעז סָאד ּפָא טוט ,טיורב קעלייכ סעקרא
 ןעקרא רע טניפעג ןפָאלש ךיז טגייל עמ זא ,ךָאנרעד .ערעשטצוו
 טכוד ,זיא סערדלָאק יד רעטנוא ּוו ,ךעלטעב ייר רעגנאל רעד ןיא
 וצ ךיז טצעז ,ןטייוצ םענופ םענייא ןדיישרעטנוא ךעלגעמוא ,ךיז
 ,םיא טימ ןצייר וצ ןָא ךיז טבייה ןוא ןעקרא ןבעל

 רעד ןיא ןוא ,ערדלָאק רעד רעטנוא ּפָאק םעד טלאהאב עקרא
 -ראטש ןייק טיג ןיא פאלק רעד .ּפאלק א םיא ןעמ טיג עגער רעבלעז
 א טמוק סע .סעָאט ןייק טינ טָאה ןוא ךָאנ ףא טראוו עקרא .רעק
 עקרא טצימש ,ןטרעפ ןפא קידנטראוו טינ .רעטירד א ,ּפאלק רעטייווצ
 עקידלקעטש יד טימ ךיז טפראוו ןוא ףוא טגנירּפש ,ערדלָאק יד ּפָארא
 ,רעגלָאפראפ ןַײז ףא ךעלטנעה

 --ףָאטעג סיב א ,ָא--- ,רענעי ךיז טכאלעצ --!רעביג אראס ,וא --
 | ,ןגיובנלע םעד ןקוקאב ךיז רע טּפאכ

 ןא ןיא ןשאֹר ךיז טמענ סע ,ךיז ןעמ טכאלעצ רעמיצפָאלש ןיא
 טרעוװ ךָאנרעד .סעוװָאטאק ףא טינ ךיז ןעמ טגָאלש ןטרָאד ,קע רעדנא
 טרעװ רע ןזיב ,ןייועג סָאד ךיז ןיא טקיטש עקרא .ליטש םעצולּפ
 יד ףא טשוכראפ טקוק ,ףוא ךיז רע טּפאכ טכאנ עבלאה .טלמערדנא
 ,טמענאב רע זיב ,סעלַײװ עכעלטע ךרוד ןעייג סע .ךעלטעב עקימורא
 -ראפ .טפאשקנעב עכעלקערש א םורא םיא טפאכ'ס ןוא ,זיא רע ּוװ
 םעד טקוקעגסיורא ריא ףא טָאה עקרא ?עמאמ יד טינ טמוק סָאװ
 רעקיזָאד רעד ?ןעמוק טינ לָאמנייק ןיוש יז טעוװ רעשפע .גָאט ןצנאג
 רעד ןיא ןַײז זומ רע .רעגעלעג םענופ ףוא בייה א םיא טוט קנאדעג
 רעד ןיא טמענ רע .ןפיולטנא ןענאדנופ טעװ רע .עמאמ יד ןעז ,םייה
 ,טינרָאג טָאה רע זא ,ךיז טנָאמרעד ןוא ןָאטוצנָא סָאװ ןכוז רעטצניפ

 וצ וצ ךיז רע טכַײלש ,דמעה ןקיצנייא םעד ןיא ,רעסעװרַאב א
 ןכרוד ךרוד טפיול ,ליטש יז טנפע ,רעמיצפָאלש םענופ ריט רעד
 -עשאב עקידעהיומ יד לקנוט רעד ןיא וטעקסאילב סע ּוװ ,לאז ןסיורג
 סיורא טריפ סָאװ ,ריט א ךָאנ טנפע ,לאיַאר טסייה עכלעוו ,שינעפ
 טימ ןעמונעגמורא ,ּפמָאל-זאג יא ךאווש טנערב ןביוא .ּפערט יד וצ
 יד ילבראפ ךרוד עקרא טעַײמש קערשיטיוט ןיא .ךעלטערד ענרעזַײא
 יזא ,םיא ייז ןּפאכ ,ךיז טכוד ,דלאב .ןרוגיפ עטעקאג עקיטנעהנַא
 ףןסיורד ןיא ןיוש הע ןיא טָא רָאנ .ףיולעג ןַײז ךָאנ ךָאנ ייז ןריּפש
 -ראפ עטיוט יד רעסיוא .טעװעטארעג םיא ןבָאה סיפ עסעװרַאב יד
 טינ ןוא ןעזעג טינ רענייק םיא טָאה ,ּפערט יד אב ,ןטנוא ןשינעעז
 ,טרעהעג

 טפלעה ןוא רעטנוא ןעקרא טּפאכ טניװ רעקידנדַײנש רעשירפ א
 סָאװ ,רעזַײה יד ַײבראפ ,סאג רעקיטכאנאב רעד רעביא ןפיול םיא
 טנאקאבמוא ןענַײז ייז .גָאטאב יװ ,שרעדנא רָאג סיוא טציא ןעעז
 ןטינשעגנילרא ןענַײז למיה ןטנרעטשעגסיוא םעניא ךיוה ,דמערפ ןוא
 עגער א ףא ,םעטָא םעד קידנּפאכרעביא .רעטסיולק םענופ םימָאלצ יד

40 



 עצנאג א טגָאיעג ךיז טלָאװ םיא ךָאנ יװ טקנוּפ ,טלעטשענּפָא טינ ךיז
 ,קראמ ןטלא םעד ,סאג עקסנאילאטיא יד ךרוד רע טילפ ,ענכאמ
 ,רענייטש יד ןיא סיפ יד קידנּפאלקּפַא

 --טיולּפ ןייק ָאטינ ןיא ,טניוװ רע ּוװ ,ףיוה םעניא סָאװ ,זיא טוג
 ןטקוראפ םוצ ןעמוקוצ ןָאק עמ --- ,טצייהעגסיוא גנאל ןופ םיא טָאה עמ
 ,לזילהריפ ןיא ןַײרא טמוק עקרא .געוו ןטסצריק ןטימ לביטש-העלעק
 -נלרא ןקידטעּפמיא םענופ .סרעמע ייווצ קנאב א ףא ןעייטש סע ּוװ
 טּפאט ,רעטעכילּפעגּפָא ןא .ּפָארא רעמע ןייא רענוד א טימ טלאפ ןייג
 רעטסקיניײװניא רעד ןופ עקמאילק יד רעטצניפ רעד ןיא ןָא עקרא
 -ָאמש יד ןיא ןַײרא ךיז טּפיז טכיל סאּפ רעקיגָאטראפ רעיורג א .ריט
 טעב ןיא .םורא ךיז טקוק לגנַיי סָאד .רעכעליסיש --רעטצנעפ על
 -עג ,ןפָאלעגפוא ןא ןטימ שטנעמ רעטנאקאבמוא ןא ןצנאגניא טגיל
 טימ לטניּפ ןייק טינ טיג ןוא ןעקרא ףא טקוק רע .טכיזעג ןלָאװש
 טוט ןוא רעגעלעג ןופ ןבייהפוא ךיז טווּורּפ רע ,ןגיוא עקידרעסאוו יד
 א !עמאמ יד סע זיא ןעד יצ .רעגלאוו א ךיז רעדיוו רעווש קימייל
 רעד ןופ ןאּפש ןבלאה א ףא ּפָא עקרא ךיז טלעטש רעטרעווילגראפ
 ,ןעמאמ עד וצ וצ טלאפ ,ןאּפש ןבלאה םעד רע טכאמ ךָאנרעד .טעב
 זיא יז ףכלעוו טימ ,סעטאמש גראב םעניא ּפָאק םעד ןַײא טערוינ
 ,טקעדעגוצ

 ןאשטּפָאט ןופ ךיז טרעהרעד ---,ןריר טינ ךיז ןָאק עמאמ יד --
 ?טכעלש ןיא ןטרָאד ?ןעמוקעג וטסיב סָאװ בילוצ -- ,םיטש סעקפיש

 -ווייא עלא טימ טרעטיצ רע .טלאק ךעלנייוועגרעסיוא זיא ןעקרא
 עמאמ יד םיא טזַײװ -- ,"?ןעמעראוונָא ךיז וטסעוװ ,ןַײרא ךירק, .םיר
 ,ךיז ןבעל טרָא ןא ףא טנאה העד ןופ גנוגעוואב רעכאווש א טימ

 טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,ךיז טליפ רע ןוא ,ןַײרא טכירק עקרא
 ןופ ןעגנובעלרעביא יד .רעסאוו קידנעייטש א ןיא ןעמּוװשעגנַײרא
 טרעװ רע ,ּפָא ךיז ןפור טַײקדימ עכעלנייוועגרעסיוא יד ,טכאנ רעד
 ץלא ראפ רעירפ רע ליוװ ,ףוא ךיז טּפאכ רע ןעװ .ןפָאלשנא ןכיגניא
 -עגנָא רעווש ךיז טָאה עמאמ יד רעכלעוו ףא ,טנאה ןַײז ןעילרפאב
 ,טינ ןָאק ןוא ןעלצסיורא טנאה יד ליוו רע .עציילּפ רעד טימ טרעגלאוו

 .רע טעב -- ,רעטנוא ךיז בייה ,עמאמ --
 ,ריר ןייק
 !עמאמ ---
 טימ ןּוא ,םענָאּפ סעמאמ רעד ןיא עלַײװ א ןַײא ךיז טקוק עקרא

 . ,טעב ןופ סיורא רע טגנירּפש יירשעג ןכעלרעפעג א
 -אכ רעד ףיא :ןפיול וצ ןיהּוװ טרָא ןייא רָאנ טציא טָאה עקרא

 ,טלאק ךיוא זיא לוש ןיא .עטאט רעד ןענוואד טגעלפ סע ּוװ ,לוש-דאב
 -גיו ענעדיישראפ ןיא ןפרָאװעצ ,ןדִיי ערעטלע .ךעלמייהמוא ,לקנוט
 לָאמ עקיצנייא סָאד .ןענוואד ךיוא ךיז טלעטש עקרא .ןענוואד ,ךעלעק
 ,ליפעג טימ ןוא ץראה טימ יוזא רע טנוואד ןבעל ןיא

 .דיי א רענייא םיא טגערפ --?עלעגנִיי ,שעדאק טסגָאז --
 -- ,רעגָאזשעדאק א ןבילבעג זיא סע סָאװ ,טוג ךָאנ זיא סע --

 ,רעטייווצ א וצ טיג
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 ןכָאנ ןוא ןעמאמ רעד ךָאנ ןוא ןטאט ןכָאנ שעדאק טגָאז עקרא
 ,לָאטיּפש ןיא ןברָאטשעג זיא סָאװ ,לשריה רעדורב ןהעטלע

 ,לקיר טרָאד ןיוש ךיז טקעסייא ,םייהא םוא ךיז טרעק עקרא ןעוו
 טריפ לבצנאמ רעדמערפ א .םעליוסעב ןפא רע טייג ריא טימ ןעמאזוצ
 לָאז רע ,ןעקרא טבַײרט לקיר .רעּפרעק ןטיוט םעד עלעגעו א ףא
 -עמ אזא סופוצ ןייג וצ ךעיוק ןייק ןבָאה טינ טעװ רע ,ןרעקמוא ךיז
 ףיז רע טנאּפש לָאמא ,ּפָא טינ טערט ,טינ טגלָאפ עקרא רָאנ ,ךעלאה
 ןטניה ןופ ןּפוטש רע טפלעה לָאמא ,טנרָאפ ןופ עלעגעוו יא ןַײא
 יז טלָאװ סע יװ טקנופ ,לגילפ ןָא רעבָא ,ןלימטניוו יד ןענַײז טָא
 םעליוסעב םענופ ןקראּפ רענלגיצ-טיור רעד .ןגָארטעגקעװא טניוו רעד
 ירעזילא רעד .לגיצ ענעכַארבעצ ךעלקיטש ןגיל סע ,װערָאכ ךיוא זיא
 םעליוסעב א .דלעפ ןטימניא טגנעה רע ,ןבילבראפ זיא רעיוט רענ
 שּפיה א רָאנ זיא ןעמוקעגוצ ,סנרעגָאלק ןָא ,סרעלטעב ןָא ,ןגיצ ןָא
 ,םירָאװק לסיב

 .רָאטקעלָאק ןיא ןעװעג רעדיו עקרא זיא םורא געט ַײרד ןיא
 "ניק ענעדיישראפ ןיא םימיוסעי יד רעדנאנאפ ןעמ טקיש ןענאדנופ
 -ילילוװצרוק א רָאנ זיא ,סיורא ךיז טזַײװ ,רָאטקעלָאק א .ןעמייהרעד
 "וויר ןוא עקרא .טינ ָאד ךיז טלאהראפ עמ ,טקנוּפיקישרעביא רעק
 ךיז טניפעג .סָאװ ,םייחרעדניק רעדנא ןא ןיא ןפָארטעגנָא ןבָאה עלעק
 ,סאג רעטקוראפ רעליטש א ףא

 ןזיוואב םייהרעדניק ןקיזָאד םעד ןיא ךיז טָאה גָאט א םענייא ןיא
 ןרעדעל א .רעדעל ןיא סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ,שעפענ רעקידענושעמ א
 ןעוועג ןענַײז סעילפוט יד רָאנ טינ ןוא ,לטנאמ רענרעדעל א ,לטיה
 לדנעמיר ןרעדעל א ...ןטעּפראקש יד עליפא ,ךיז טכוד ,רָאנ ,ענרעדעל
 א טימ ןעמוקעג זיא רע .עציײלּפ רעד העביא ןעגנאהעג םיא אב זיא
 םענופ ןרעטלאווראפ יד ןטעבעג ןוא סופַײרד א ףא טאראּפארָאטַאפ
 יװ ,רעדָא ,רעדניק עטרעצעגסיוא ןטסרעמא יד ןכוזסיוא םייהרעדניק
 א זיא רע ."טלעווירענעי ףא ןטאדידנאק, ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע
 : ,ןריפארגָאטַאפ ייז ליוו זוא רָאיטרַאּפער

 נָא ךיז טָאה ךעלמיפוג עטרעצעגסיוא ,רעמענעּפ עטנקירטעגסיוא
 ,קילדנעצ ןטשרע ןשיװוצ ןעוועג ןיא עקרא .לסיב שּפיה א ןבילקעג
 ,יר רעטשרעדָאפ רעד ןיא טלעטשעגקעווא םיא טָאה עמ

 ןבעל טלעטשעג ךיז ןוא ןעקרא וצ טראשעגוצ ךיז טָאה עלעקוויר
 ,ןבירטעגקעווא יז טָאה ןרעטלאווראפ יד .םיא

 -ַאטָאפ יד ןרעטאּפקעװא טסעוװ וד ,ריד ןופ ערערעגָאמ ןאראפ --
 | ,עיפארג

 קידנעלצסיוא ,עקוויר טָאה -- ?טאדידנאק ןייק טינ ןעד ןיב ךיא --
 ןטצעל ןיא ןוא ,טנייוועצ טינ ךיז ריש ,טרָאװ עכעלדנעטשראפמוא סָאד
 ןרעטנוא ּפָאק םעד ןטלאהאבראפ טָאה ףארגָאטָאפ רעד ןעוו ,טנעמָאמ
 ,טלעטשעגקעווא ךיוא ךיז ןגעווטסעדנופ יז טָאה ,ךוט ןצרואווש
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 עלא ןיוש ריא טעװ טציא רָאנ ,ןטאדידנאק ןעוועג טַײז עלא רִיא --
 ןזיװעגנָא ןוא טגָאזעג ןרעטלאווראפ יד טָאה -- ..אזא עליפא ..,ןבעל
 ,ןעקרא ףא

 זיןהיץערעפ ןיא

 -ײלּפ-עמָאכלימ יד ןופ ףָאלעגנָא ןכָאנ זיא קסיװָאנלָאװ טָאטש יד
 ךאס א ןיא .טָאטש עשידִיי א טאמיק ןרָאװעג ,סעצנעשזעב יד ,םיט
 סָאד ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה קראמ ןפא ,ןסאג יד ףא ןוא רעביטש
 טימ ןוא "ךעמאסת םעד טָאטשנָא "ןיש , ןטימ ןשָאל עשיווטיל עקאמשעג
 עשרעדַײנש יד -- ןלוש יד ןרָאװעג ןענַײז רעלופ ,?ָאי, טָאטשנָא *עי
 טימ םיסיילאט עטלעגראפ עטלא עקסנעשזעב ,לושידאבאכ יד ,לוש
 ךאס א ןעוועג טציא ןענַײז ,ליד םוצ זיב ךיז ןעלבמָאב סָאװ ,סעציצ
 ענעפרָאװעגפורא טנאגעלע ,עקניצרוק ,עקיטכיצ יד רעדייא ,רעמ
 .ןדִיי עגיה יד ןופ ךעלמיסיילאט ענעדַײז לסקא יד ףא

 א ,סעצנעשזעב יד ראפ ךיקרָאג א טנפעעג ןעמ טָאה רעטעּפש
 םייהרעדניק ןייא .ןעמייהרעדניק עשידיי ייווצ ןוא לָאטיּפש ןשידיי
 ןופ --רערעדנא רעד ,ץערעּפ ,ל-י ףופ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה
 ווו ,זיוה-ץערעּפ ןיא טנדרָאעגנַײא ןעמ טָאה ןעקרא .טרעקעל שריה
 יד ןופ ןוא רעטלעילושרָאפ ןופ רעדניק ןטלאהעגפוא ךיז ןבָאה'ס
 טבראפעגיטיור קיקַאטשנײא ןא--זיוה סָאד .סעּפורגילש עטשרע
 א ףֹא ,טָאטש לייט ןקיגראב ןיא ןענופעג ךיז טָאה---לרעיומ ןייש
 לרעױמ סָאד .םאי םִעֹד טעז עמ ןענאוונופ ,סאג רענירג ,רעליטש
 -ךיק א ,טנרָאפ ןופ ריט !ענדאראּפ א--ןריט ךאס א טגָאמראפ טָאה
 אב ןריט ןוא ,ףיוה ןופ ףיט רעד ןיא סיורוא טייג יז ,ןטניה ןופ ריט
 | ,ןטַײז יד

 זיא רענעש ךָאנ רָאנ ,סכעלטימעג א ,סנייש א זיא לרעיומ סָאד
 לגיצ --לגיצ ענעדישראפ ףופ טגיילעגסיוא זיא סָאװ ,טױלּפ רעד
 ,וויטקאּפש א ךרוד יװ ,ןקוק ןָאק עמ עכלעװו ןיא ,סלעלָאכ טימ
 ןוא לגיצ ענייש רעייז-- עקיציּפש לגיצ ,עקיכעלילק-בלאה -- לגיצ
 ןעמ טעז ערעדנא ןופ רעטפָא ףיוה ןרעביא .טױלּפ רענייש א רעייז
 ,עביד עמומ יז טפור עמ ,?עקמָאנָאקע, יד ,ןטריוװ-זיוה יד ןייגמורא
 טגָארט יז .םענָאּפ גנערטש א רעייז טימ יורפ עראד עקירָאילטימ א
 סָאװ ,לרינש גנאל א ףא ךעלזעלג עליוה ,ןלירב ענדָאמ רָאג סעּפע
 זא ,טסוװרעד ךיז טָאה עקרא .קאב הרעקניל רעד רעביא ךיז טיצ
 א ךיוא ךָאנ טָאה עניד עמומ יד .ענסנעּפ ןסייה ןלירב עכלעזא
 טאמיק זדלאה ןייק זיא ךעלטנגייא ,ןצרוק א רעייז -- זדלאה םענדָאמ
 ראפ טָאה עקרא .לסקא יד ףא ךַײלג ךיז טציטש ּפָאק רעד ,ָאטינ יו
 טזָאל יז זא ,רעטצנעפ ןכרוד טעז רע ןעוו .עריומ עניד עמומ רעד
 ,ךיז טלאהאב ןוא רע טפיולטנא ,ןַײרא זיוה ןיא ףיוה ןופ ןייג ךיז
 רעצרוק רעד ,ענסנעּפ יד רָאנ ,ןָאטעג טינ םיא יז טָאה סטכעלש ןייק

45 



 טָאה רע ןוא םיא ןקערש רעריא גנאג רעקיטסאה רעד וא זדלאה
 ?עריומ טינ ןעד רע טָאה ןעמעוו ראפ .עריֹומ

 זא ,םיא ןגעװ ןגָאז יז טגעלפ ,טבעלעג ךָאנ טָאה עמאמ יד ןעוו
 א ןזיוואב טָאה עקרא ּוװ ,רעדייכ רעד .רענעקָארשעגנָא ןא זיא רע
 -קעלע רעד ןבעל שזא ,בוטש ןופ טַײװ ןעוועג זיא ,ןענרעל וצ לסיב
 ןטלאהעג רע טָאה רעדייכ ןזיב געוו ןצנאג םעד ןוא ,עיצנאטסָארט
 -עגנָא םיא לָאמניײא ןבָאה סאג העד ןופ ךעלגנִיי .ןרעטיצ ןייא ןיא
 עקפאד ,טנוה א םיא ףא טצײרעגנָא ייז ןבָאה לָאמ טייווצ א ,ןגָאלש
 טינ טָאה עקרא .סזייב א רָאנ ,לטניה ןיילק א ,טנוה ןסיורג ןייק טינ
 ןסירעצ םיא אב ןעוועג ןיוש זיא'ס יוװ ,ןאּפש ייווצ ןפיולוצּפָא ןזיוואב
 ,סיב םעד טליפרעד ןיוש טָאה רע ןוא זיוה א

 טרעהעגפוא עקרא טָאה ,ןקרעמאב טינ ןוא ןעז טינ םיא לָאז עמ
 יד ןשיווצ טכיללשעג טָאה רע ,ראוטָארט ןרעביא סאג רעד ףא ןייג
 א טכוזעג ,קורב ןבעל ןדנאר יד אב טצעזאב ןענַײז סָאװ ,רעמייב
 ךיז רעדיסעק טָאה םיא .ןגַײװצ יד ןופ טַײקלקנוט רעד ןיא ץוש
 ןליוו ,םיא ךָאנ ןרעקָאל טָאטש רעד ןופ ךעלגנִיי עלא זא ,ןזיוועגסיוא
 .ןַאט סיב א םיא ןליוו טניה עלא ןוא ןסעמיימ םיא

 וצ ךיז ןעמעװ ראפ טאהעג טינ רע טָאה ,םייחרעדניק ןיא ,ָאד
 ןייק טינ ןענַײז רערעל ןוא רעִיצרעד יד .ןבָאה עריומ ןוא ןקערש
 םעד .טינ ןגָאלש ייז רעבָא ,ייז ןעַײרש לָאמטּפָא .ןשטנעמ עטכעלש
 טָאה עקהא ןעוו .ןעמוקאב טלָאה עליפא עקרא טָאה ןעמיש רעריעל
 טָאה ,"ןעמיס רערעל, טגָאזעג ןוא םיא וצ טדנעװעג ךיז לָאמנייא
 פינק א ןעקרא רע טָאה -- ,לקעווטיל ,וד ,ךא , .טכאלעצ ךיז רענעי
 ,?ןעמיש רָאנ ,ןעמיס טינ ןיב ךיא -- ,קאב ןיא ןָאטעג

 ןוא ןפָא לסיב א קידנעטש לימ סָאד זיא ןעמיש רערעל םאב
 זא ,רָאפ ךיז טלעטש עקרא .ןייצ עטסעפ עסיורג סיורא ךיז ןעעז'ס
 עוװעט א ןוא .סינ ןקאנק ןענעק טוג ןעמ ףראד ןייצ עכלעזא טימ
 רע עו ,ןלעפעג ןעקרא ךיוא זיא סָאװ ,אזא ןעמיש .רערעל רעד טָאה
 עגנאל יד טימ ןעמיש רערעל רעד טפיול ,רעדניק יד טימ טריצאּפש
 ןאד ןגעמ רעדניק יד ןוא ,סיורָאפ ךעלאהעמ א ףא קעווא ענַײז סיפ
 טרעק ןוא ךיז רע טנָאמרעד רעטעּפש טשרע ,ןליוו ייז סָאװ ,ןָאט
 -רעד טפיול ןוא ןעמעלא טימ סופ ןיא !עלַײװ א טייג ,קירוצ םוא ךיז
 ,קעווא העטַײװ ךָאנ

 ןא לסיב א ךיוא זיא ןעמיש רערעל העד זא ,ךיז טכוד ןעקרא
 -ניק ןופ סעמומ יד ראפ עריומ רע טָאה טּפיוהרעד .רענעקָארשעגנָא
 א רעייז טָאה סָאװ ,עבויל עמומ ןרעטלאווראפ רעד ראפ -- זיוהרעד
 רעד--ןטריו רעד ראפ עריומ טָאה רע ,לָאק קידנעַײרש ,קיכליה
 רעד ראפ ןוא -- זדלאה ןצרוק ןטימ ןוא !ענסנעּפ יד טימ עניד עמומ
 ,םארש א קאב רעטכער רעד ףא טָאה סָאװ ,ענאכ עמומ ןרעיצרעד
 יד טצירקעגנַײא ריא אב ךיז טָאה סע .ןעּפ רעפראש א ףא ךעלנע
 רעד ןעוו .עמיסכ עקיבא ןא סעפע יװ ,יוזא טיוה רעד ןיא "ןעּפ,
 עמומ רעד טימ רעדָא עבויל עמומ רעד טימ טדער ןעמיש רערעל
 ךיז ןוא טכירעג ְךיִז טלָאװ רע יװ ,ןעזסיוא אזא םיא אב ןזיא ,עניד
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 ןוא .בָאג עסעמע יד ןבעגנַײרא םיא יז ףלעװ דלאב זא ,ןקָארשעג
 א םיא אב זיא ,ענאכ עמומ יד טנגעגאב ןעמיש רערעל רעד (שוו
 טָא סָאװ ,ןַײז לכיומ םיא ןטעבעג טלָאװ רע יװ ,לכיימש .רעקידלוש
 טינ םעד ןיא ןזיא רע ,ןפַארטעג יז טָאה רע ןוא ןעגנאגעג רע זיא
 שטָאכ ןוא ,קורדסיוא רעצלַאטש א זיא ענאכ עמומ רעד אב .קידלװש
 ןעמיש רערעל ןפא טקוק יז זא ,ךיז טכוד ,סקּוװ ןייא ןענַײז עדייב יז
 ,ךייה רעסיורג א רעייז !ןופ

 עמומ רעד ןוא ןעמיש רערעל םעד ןשיװצ רָאפ טמוק סע סָאװ
 טאלג טינ זיא סע זא ,טעז רע רָאנ ,ןייטשראפ טינ עקרא ןָאק ,ענאכ
 םיא טָאה רע ,ןעמיש רערעל ןפא סענַאמכאר טָאה רע ןוא ,ייז אב
 ,טוג ןוא טאלג ןַײז םיא אב לָאז ץלא זא ,ליוו רע ןוא טלָאה

 *עגסיוא רע טָאה םייהרעדניק ןיא .םורפ רעייז ןעוועג זיא עקרא .
 טלמרומעג ,ןענוואד טייהרעקניליטש טגעלפ רע ּוװ ,ךעלעקניוו טכוז
 -עג ,ערסעעניומש ןענאטשעג ,ַאכעטייב ייוושיוי יירשא ירפרעדניא
 .שעדאקיןענַאבאר םעד רָאנ ,ןטעשָאּפ םעד טינ ,שעדאק טגָאז

 -עגפוא ןיוש ןענַײז ךעלגניי עלא ןעוו ,ןגרָאמירפ א םענייא ןיא
 טעװנאגעגנַײרא ךיז עקרא טָאה ,ןשאוונַײא ךיז קעווא ןוא ןענאטש
 ןופ סנּפָאקוצ םאב ןענוואד טלעטשעג ךיז ןוא רעמיצפָאלש ןיא קירוצ
 ןטלאהאב ןטלאהעג ןוויקעב טָאה רע סָאװ ,עלעטיה םעניא ,לטעב ןַײז
 -עג יעקרא טָאה ,ּפָאק ןפא ןָאטוצנָא סָאװ ןבָאה יידעק ,ןשיק ןרעטנוא
 טינ םיא לָאז רענייק ,טוג ןייגכרוד לָאז גָאט העד זא ,טָאג אב ןטעב
 ןוא סעַײשיל ןייק ןעניפעג טינ םיא אב לָאז עשרעטקָאד יד ,ןעּפעשט
 ,רעזאכ ןסע ןבעג וצ ןרעהפוא לָאז עמ ,רָאטאילָאזיא ןיא ןקישּפָא טינ
 ןעמוק לָאז סע ,קירעגנוה טבַײלב רע ןוא טינ רע טסע רעזאכ לַײװ
 טקנעב רע ,ןעוװעג טינ ןיוש יז זיא געט ַײרד -- רעטסעווש יד םיא וצ
 ..םייהא טקנעב רע ,ריא ךָאנ

 טָאה רע, .ןעמיש רערעל רעד ןעמוקעגנַײלרא זיא רעמיצפָאלש ןיא
 א רענעקַארשרעד א עקרא טָאה-- ,טנוואדעג בָאה ךיא יוװ ,טרעהעג
 ךעלגניי עלא .רימ ןופ ןכאל ןעמענ רע טעװ דלאב -- .ןָאטעג טכארט
 ,?ןכאל ןלָאז ייז ,רעמיצפָאלש ןיא ןפורפיונוצ ריע טעוו

 -עגמוא רָאג טָאה רע .טכאלעג טינ רעבָא טָאה ןעמיש !רערעל רעד
 :ןָאטעג גערפ א טכיר

 ?ןטאט ןַײד ,עלערא ,טסקנעדעג --

 ןיא טינ .עלערא ןפורעגנָא טינ לָאמנייק רענייק ךָאנ טָאה ןעקרא
 םיא אב ךיוא לָאמנייק טָאה רענייק .סאג ןיא טינ עדאווא ןוא בוטש
 ;ןסעגראפ ןיוש ךיוא טָאה ןיילא עקרֹא ןוא ,ןטאט ןגעוו טגערפעג טינ
 ןיוש ןענַײז טיוט סנטאט ןכָאנ .ןטאט א לָאמא טאהעג טָאה רע זא
 יד רעגנוה ןופ ןברָאטשעג זיא'ס ,ןטיוט ַײרד ךָאנ בוטש ןיא ןעוװעג
 .רעדירב ערעטלע ייווצ יד !רעגנוה ןופ ןברָאטשעג ןענַײז'ס ,עמאמ

 -יש רערעל רעד טָאה -- ,ןטאט ןַײד טנעקעג לסיב א בָאה ךיא --
 רערעל א ןוא ...רעדניבנַײא רעטוג א ןעוועג זיא רע -- ,טגָאזעג ןעמ
 ,רעטנעיילעגנָא ןא רעייז ןעוועג זיא רע .ןַײז טנָאקעג ךיוא רע טלָאװ
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 ..שטנעמ רעכעלטנרָא ןוא רעכעלרע ןא ןעוועג רע זיא רעקירעד ןוא
 ?ָאיא ,רעכעלטנרָא ןוא רעכעלרע ןא ןַײז ךיוא טסעוו

 א ןוא ּפָאק םעד ןבייהפוא טאהעג עריומ טָאה עקרא -- ..עי --
 זא ,טכירעג ךיז ץלא ךָאנ טָאה רע ,ןעמיש רערעל ןפא ןָאט קוק
 ,ןכאל ןעמענ טצוו רענעי

 -ונעג םיא טָאה רערעל רעד -- .ןשאוונַײא ךיז ךיגפא ייג טציא --
 ,קיטשירפ ןסע דלאב ןיוש טייג עמ -- .טנאה א ראפ ןעמ

 םוצ ןכאז עקאמשעג ןבעג ןביוהעגנָא ןעמ טָאה םייהרעדניק ןיא
 ןוא ,ייט זָאלג יא ןיא ךלימ עטכידעג עלעפעל א ןַײרא טסיג עמ .ןסע
 יװצ קיטשירפ וצ ךָאנ טיג עמ ןוא .סיז ןוא סַײװ טרעװ ייט יד
 -אלק רעד ןיא ןעזעג טָאה עקרא .ךעלסיז ךיוא ןענַײז סָאװ ,ןטעלאג
 -אג ךעלטסעק ןוא ךלימ סעקשוּפ עגנעמ עצנאג א ךיק ןופ עקוװָאד
 ןענַײז סעיסיוא יד .ןטפירשפוא ענייש רעייז עטּפעלקעגפוא טימ ,ןטעל
 ןשיסור םעד .טינ ךיוא ייז ןענַײז עשיסור ןייק ןוא עשידילי ןייק טינ
 ,עקרא ןיוש טסייוו סייבפעלא

 םאב טגערפעג ןוא טומ טימ ךיז ץעמונעגנָא לָאמנייא טָאה עקרא
 סעקׂשוּפ יד ףא ןוא ךעלטסעק יד ףא סניוזא זיא סָאװ ,ןעמיש רערעל
 | ?ןבירשעגנָא

 --.טרעפטנעעג רערעל רעד טָאה -- ,"ארא, .ןבירשעגנָא זיא'ס --
 ,עשינַײטאל ןענַײז ןבאטשכוב יד

 טָאה ,סע טַײטאב סָאװ ,"ארא , סניוזא זיא סָאװ ,רעטַײװ ןגערפ
 טָאה עגארפ יד ןעקרא אב טקעלקעג טינ טַײקטסיײרד ןייק ןיוש
 ןוא ןעקרא ןבעל סיוא יז טסקאו טפָא רעייז .עלעקוויר ןבעגראפ
 ךיז טמעש ןיילא רע ןעוו ,לגניצ טסיירד ריא טימ סיורא םיא טפלעה
 ,ליומ סָאד ןענעפע

 טָאה ןעמיש רערעל רעד -- ...טילטאב ?ארא, ...טסייה "ארא, --
 ,ןסעמערעדפא סע טשטַײטראפ עמ יוזאיו ,טסּוװעג טינ ךיוא ןיילא
 | ,םעד ןגעוו טסאּפש עמ יװ ,טרעהעג רָאנ טָאה רע

 -טנעעג רע טָאה -- ,ןרעדנא ןא טעוועטאר רענייא-- טסייה ארא --
 ,רעטכעלעג א טימ טרעפ

 טימ טַײז ןייא ןופ סענייכשיב עקרא טציז שיטיסע ןגנאל םאב
 ךעלטפיר יד .ןלעיכעי טימ טַײז רערעדנא רעד ןופ ןוא ,ןעלעקוויר
 ּפָא רע טיג ,קיטשירפ וצ טגנאלרעד עמ סָאװ ,רעזאכ ןטלגערּפעג
 ריא אב רע טמענ רעזאכ ךעלטפיר יד .ראפ .טסיזמוא טינ רָאנ ,ריא
 ךעלּפיל עפיירט !עטעפ יד טנאה רעד טימ טשיוו עלעקוויר ,ןטעלאג
 | :ןעקרא אב טגערפ ןוא

 ?םענעג ןיא ןענערב קראטש לעװ ךיא --
 -- ,סענָאמכאר ןָא עקרא טרעפטנע-- ,קראטש רעייז ,קראטש --

 ןיא סע .ןעוועטארו טינ ךיד טעוװ רענייק ןוא ,טרָאד ןרעקאלפ טסעוו
 ,רעזאכ יטסע עמ ןעוו ,ערייווא עטסערג יד

 ?ןענערב ןלעװ ,ןסע סָאװ ,עלא --
 ,עלא --
 ?ךיוא !עניד עמומ יד ןוא עבויל עמומ יד --
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 טָאג--.טַײקרעכיז רעסיורג טימ עקרא טרעפטנע -- ,ךיוא  ייז --
 ,ןעמעלא טפָארטש

 יז ,רעגנירג ןיוש ןיא ,ךיוא ייז ביוא .ךיז טקיוראב עלעקוויר
 ןבילבעג זיא סָאװ ,עלעטפיר עטצעל סָאד לּפַאג ןטימ רעבירא טּפאכ
 ,טעלאג ןבלאה א וצ םיא טראש ןוא ,רעלעט סעקרא ןיא

 עשרעטקָאד יד םייהרעדניק ןיא ךיז טזַײװאב ךָאװ ןיא לָאמ ַײרד
 ,ןעקרא ראפ געט עטסגרע יד ,עטסקיורמוא יד ןענַײז סָאד ןוא ,עיליל
 ןיא ןַײרא יז טייג ,טאלאכ ןרעבױזיסַײװ א ןיא ,עגנוי א ,עקיטכיל א
 ןוא ,עבויל עמומ יד ,ןרעטלאווראפ יד ךעלנייוועג טציז סע ּוװ ,רעמיצ
 טבייה עמ .טעניבאק ןשרעטקָאד א ןיא טלדנאווראפ טרעוו רעמיצ סָאד
 .ןקוקאב ףראד עיליל עשרעטקָאד יד עכלעוו ,רעדניק יד ןפורסיוא ןָא
 יד ןשיווצ ךעלצערק רעדָא ּפָאק ןפא ײשיל א ןצעמע אב זיא'ס ביוא
 רָאנ יוװ .רָאטאילַאזיא ןיא םיא ןעמ טמענראפ ,טנעה יד ןופ רעגניפ
 ךעלרעפעג םיא אב טמענ יוזא ,עשרעטקָאד רעד ןגעוו טרעהרעד עקרא
 -אב ןצנאגניא זיא רע זא ,טכוד םיא .בַײל סָאד ןוא ּפָאק רעד ןסַײב
 ,רַאטאילָאזיא ןיא ןראּפשראפ ךַללג םיא טצוו עמ .ךעלריכופ טימ טקעד
 -ַאק, ןיא ןקישּפָא םיא טעװ עמ -- רעגרע ךָאנ ןַײז טעו רעשפע ןוא

 ןכאמ ךיוא ךָאנ ןעמ טעװ ,ןגָאז טרעהעג עקרא טָאה ,טנַײה ."רָאטקעל |
 ,?ןלָאקוא

 ,ןיא ןפָאלעגנַײרא טשרעוצ עקרא זיא ,ןטלאהאבסיוא ךיז קידנלעוו
 יז ,עניד עמומ יד טקאּפעג ךַײלג םיא טָאה ןטרָאד רָאנ ,רעמיצפָאלש
 םעד טָאה יז .ךעלכיצ ןוא רעכעלַײל קאּפ א טימ ןעמוקעגנַײרא זיא
 וצ ןעגנאגעגוצ קישאר זיא ןוא לטעב ןטסקע ןפא ןָאטעג ףרָאװ א קאּפ
 יוזא טָאה עלערינש סָאד ןוא ,ענסנעּפ יד ךרוד םיא ףא טקוקעג ,ןעקרא
 ,קאב רעד רעביא ריא אב טגעוואב ךיז קירוצ ןוא ןיה סקידעבעל א יװ

 -עגפוא ןא יז טָאה--?עבאנק רעקידריוומוא ,ָאד וטסוט סָאװ --
 טימ טשימ יז ,שידִיי טכעלש טדער עניד עמומ יד .טגערפעג עטכארב
 ,סנייצלא ןענַײז ןכארּפש עדייב יד זא ,רעכיז קידנעַײז ,שטַײד

 םעניא טקוקעגנַײא רעסעב ךיז טָאה יז--!דנוזעג טינ טסיב וד --
 !ףוא טמענ יז .ןרָאטקָאד רעד וצ לענש יײג---.ןגיוא עקַיורמוא סלגנַיי

 ןופ ןפָאלעגסיורא זיא עקרא-- !טנוזעג ןיב ךיא !טנוזעג ןיב ךיא --
 טױלּפ קע ןא אב ןטלאהאב ךיז ןטרַאד ןוא ןַײרא ףיוה ןיא רעמיצ
 עמ סָאװ ,ץלָאה ךעלטַײש ענעפרָאװעצ יד ןוא ןליוק עּפוק רעד רעטניה
 ,ןגיילפיונוצ ןזיוואב טינ ךָאנ ןוא טכארבעג קירוצ גנאל טינ טָאה

 עקידלודעגמוא ןוא עגנערטש סָאד ךיז טגָארט --!טיאכ עירא --
 ,ןעמָאנ םאב רָאנ טיג דניק א טפור יז ןעוו .ןרעטלאווראפ רעד ןופ לָאק
 סאק ןיא טוג זיא יז זא ,ןעמיס א ןיא ,עילימאפ רעד אב ךיוא רָאנ
 ,םיא ףא

 .ןעמיש רערעל רעד טילרש --!לרא ,קישטרא --
 י-פָאלש ןיא ןעוועג רע זיא סָאװרָאנ !עבאנק רעד ,רע זיא ּוװ --

 ,עניד עמומ רעד ןופ םיטש יד ךיז טרעה -- ,רעמיצ
 ,םיא ןכוזפוא ןפיול וצ ןפורעגסיורא ךיז טָאה עלעקוויר
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 ךיא--.דיירפ ליפ טימ ןעירשעגסיוא יז טָאה--!רע זיא טָא --
 !ןענופעג םיֹא בָאה

 םעד טָאה עמ ןוא סכאווש א זיא סריא לכלעק סָאד סָאװ ,קילג א
 ףא טנאה א טגײלעגקעװא טָאה עקרא .טרעהרעד טינ יירשעגסיוא
 ,ןעילרש טינ לָאז יז ,ןּפיל עריא

 טינ ךיז ריר -- ,טנרָאװעג יז רע טָאה -- ,ןסעמיימ ךיד לעוװ ךיא --
 !טינ םענייק גָאז ןוא טרָא ןופ

 -עג ליטש יז טָאה -- ?עשרעטקַאד רעד ראפ יעריומ טסָאה --
 טקעטשעגנַײרא רימ טָאה יז ,עזייב ןייק טינרָאג ךָאד זיא יז -- .טגערפ
 יז טָאה ךָאנרעד ,"א-איא, ןגָאז ןסייהעג ןוא ליומ ןיא ףיט עלעפעל א
 ןסייהעג ןוא ינק יד רעביא לרעמעה א טימ ןָאטעג פאלק א לָאמ ייווצ
 ,ךעלגנִיי יד יז טקוקאב טציא ,טכארטאב ןיוש יז טָאה ךעלדיימ יד .ןייג

 ,םיא ןבעל ןציז טעװ עלעקוויר ביוא זא ,טרעלקאב ךיז טָאה עקרא
 ,ןעגיפעג רעכיג םיא ןעמ טעוו

 טסָאה וד זא ,סיוא טינ גָאז רָאנ ,ייג--- ריד גָאז ךיא ,עקוויר ,ייג --
 ,ןענופעג ךימ

 ,ןפוטש יז טמענ עקרא ןוא ,טרָא ןופ טיג ךיז טריר עלעקוויר
 . םיא יז טסױטש-- ,ןּפטש ךיוא ךיז ןָאק ךיא .טינ ךיז פוטש --

 -עק רעד טינ ריד זיא סע---.ןגיובנלע ןטעקאנ ןפראש ריא טימ קירוצ
 טינ םענייק ןוא ןגיל ןיילא טסגעלפ דוד ּוװ ,ףיוה ןיא זדנוא אב רעל
 ,סנעמעלא ץלא זיא ָאד .ןזָאלוצ

 ,ןדנוצעגנָא ןיוש עקרא זיא---!קעוװא ייג ,ריד גָאז ךיא --
 ןעלעקוויר אב טרעװ -- ,ליטש ןציז לעװ ךיא ,טינ ךימ בַײרט --

 .ָאד טלעפעג רימ -- ,לָאק קידנטעב א םעצולּפ
 -יילק ענעציצ יעקידלמילב סָאד ,ןעקרא וצ רעטנעענ וצ ךיז טקור יז

 ,.וצפורא ןצראטש סָאװ ,ךעלכענק יד ףא ןגיױצעגנָא ףײלטש זיא עלעד
 עמ זא ,ןלעװ רעייז טלָאװ יז ןוא ,ןציז יוזא טָא ןעלעקוויר טלעפעג סע
 ,ןכוז ךיוא יז לָאז

 יד .ןעקרא וצ ּפָאק ןטימ ןלאפעגוצ זיא עלעקוויר --!טייג עמ --
 ךעלערעה ועצרוק יד ןוא ,ןרָאשענּפָא ןעמ טָאה עריא רָאה עגנאל
 ןדעי וצ ֹוצ ךיז ןרעה ןוא טעַײטראפ ןציז עדייב ,ענַײז קאב יד ןכעטש
 .ךרָאש

 ןגעוו ךיוא ןוא ןעקרא ןגעוו ןסעגראפ רָאג טָאה עמ ,סיוא טזַײװ
 טַײרש רענייק ,ליטש ןיא סע .ןכוז םיא קעווא זיא סָאװ ,ןעלעקוויר
 עלעקוויר ןוא ,טקיוראב ךיז לסיב א טָאה עקרא .טינ טפור רענייק ,טינ
 ,דיײר ןענעדיישראפ ןיא ךיז ןזָאלעגנַײרא ןיוש עליפא טָאה

 ,טגערפעג יז טָאה--?ריד וצ ןעמוק רעטסעווש יד טצעװ טנַײה --
 -יירפ עלא ןוא ,קיטַײרפ ךָאד זיא טנַײה ,ןעמוק יז טעוװ עדאווא --

 ,יז טמוק קיט
 ?ּפָאט ןצנאג א ןעגנערב רעדיוו ריד עוו יז --
 ,עגַײד ןַײד טינ ןיוש זיא סָאד --
 ,םענעגנָא טינ ןעוועג ןעקרא ראפ ןיא ּפָאט ןגעוו גנונָאמרעד יד

  ןעמוקעג זיא ,עקייל ,רעטסעװש ערעטלע יד ןעוו ,קיטַײרפ ןקירָאפ
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 ינָא ,ףיוה ןיא ןַײרא זיא יז רָאנ יו ,יז טָאה ,םייהרעדניק ןיא םיא וצ
 .עבויל עמומ רעד ףא ןפָארטעג

 טגערפעג עבויל עמומ יד טָאה--ןעמוקעג וטסיב ןעמעוו וצ --
 ,ריא אב

 -דנערפ יד טימ טָאה עקייל -- ...רעדורב ןַײמ ,ןטיאכ עקרא וצ --
 יז סָאװ ,לּפעט סָאד טקעדראפ ןטלאהעג עליישטאפ רעד ןופ ךעלעז
 ,ןעזרעד רעבָא טָאה עבויל עמומ יד ,טכארבעג טָאה

 -ייווכיוב ףראד רעדורב ןַײד ?רעהא וטסּפעלש ּפעט אראפ סָאװ --
 ,רעדניק יד וצ ןַיײרא טינ זדנוא אב לאלכיב ןעמ טזָאל טנַײה ןוא ?קעט
 !ּפָאט םענָא ,קיטנוז ןעמוק וטסעװ

 ?ץכעקעג עלעּפעט סָאד קירוצ ףא קעווא רעבָא ןעמ טגָארט יוזאָיוו
 ךיז טנרעל יז ,ןטעברא ןעמוקעגנָא זיא עקייל ּוװ ,קירבאפייינ רעד ףא
 -ילב עקישיילפ ןבעגעג קָאיאּפ םוצ בָאגוצ סלא ןעמ טָאה ,ןעיינ טרָאד
 שיילפ ךעלקיטש עטוג ןוא ,ךיוי עטעפ א ןגױצעגנָא טָאה'ס ןוא ,רענ
 עַײכעמ ךיז טלָאװ עקרא ,לכַײמ א טכָאקענּפָא טָאה יז ...ריא ןיא ןגיל
 רעיוט ןרעטניה ,עטּפוטשעגסורא ןא ,עקייל ,ןענאטשעג יז זיא .ןעוועג
 טימ ,לגיצ ענייש יד ןופ םענייא ןופ לעלָאכ ןיא טקוקעגנַײרא ןוא
 יד זיב ,טראוועג טָאה יז .טמאצעגמורא זיא זיוהרעדניק רעד עכלעוו
 ,ןדנוושראפ זיא ענעי זא ןוא .ףיוה ןופ ןדניוושראפ טצוװ עבויל עמומ
 ןיא טעוונאגעגנילרא ךיז רעדיוו ןוא לסיב א ךָאנ טראוועגסיוא יז טָאה
 ,עקטילאק רעד

 ,םיא וצ ןעמוקעג זיא רעטסעווש יד זא ,טסּוװעג ןיוש טָאה עקרא
 א ןעוועג זיא שינעגעגאב יד .ןגעקטנא ריא ןפָאלעגסיורא זיא רע ןוא
 ןופ טַײװ טיג ,םיוב א רעטנוא ,;עלעקניוו יא ןיא ,עקילַײא ןא ,עצרוק
 רע .טנייוועצ ךיז ןוא רעטסעווש יד טּפאכעגמורא טָאה עקרא ,רעיוט
 .םייהא ןייג ןעמאזוצ ריא טימ טעװ רע ,םייהא ליוו

 ןיא טינ ןיוש ןיוװ ךיא ,םייה ןייק טינ ןיוש ךָאד ןבָאה רימ --
 .קאראב א ןיא בעל ךיא ,בוטש רעזדנוא

 ?"קאראב, סָאד זיא סָאװ --
 בָאה ךיא .ענעסקאוורעד ראפ רָאנ ,םייהרעדניק ןימ א ךיוא זיא'ס --

 ,לטעב א ןטרָאד
 ?טינרָאג רעמ ןוא ---
 רָאנ ,רעמיצ ןייא ןיא ךעלדיימ ןצכא ןבעל רימ .טינרָאג רעמ --

 ראפ עטילּפ 'א טימ ךיק א ןאראפ זיא'ס ןוא .סיורג א זיא רעמיצ סָאד
 -עג רעייז זיא יז .ךיֹוי א ריד ראפ טכָאקענּפָא ךיא בָאה טָא .ןעמעלא
 א טָאה עקייל --!םעראוו ךָאנ זיא'ס ,סע .שיילפ טימ שזריה ...קאמש
 סָאד ןעקרא טגנאלרעד ןוא ןטַײז יד ןיא ןָאטעג קוק א עטקיורמואב
 טכוזראפ טינ ,ןסעגעג טינ טָאה עקרא רעבָא .לפעל א טימ לּפעט
 א רעייז זיא יז .טנייוועצ ךיז ךיוא סָארדראפ ןופ טָאה עקייל .עליפא
 א .ןעקרא טגנערב ןוא ךיז ןופ ּפָא יז טרָאּפש ץלא .עקייל ,עילרטעג
 יז ןיא ןיילא .ןעגנערב וצ סָאװ ןבָאה יידעק ,יז טרָאּפש ךָאװ עצנאג
 ,טרעצענּפָא ןקאב יד ,סאלב
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 -גיה קידנעַײז ןיוש ןוא ,לּפעט ןטימ קעווא יז זיא עטרעמוראפ א
 ןיא ןבילבעג ריא אב זיא'ס זֹא ,טנָאמרעד ךיז יז טָאה ,רעיוט ןרעט
 ימוא רעדיוו ךיז טָאה יז .עקרעקוצ 'א ןוא טיורב לקיטש א ענעשעק
 -גיירא םיא ןוא ןעמיש רערעל ןפא ןפָארטעגנָא יז טָאה טציא .טרעקעג
 .עקרעקוצ רעד טימ טיורב לצענעּפ סָאד טנאה ןיא טקורעג

 ,ןטלאכ עקרא ,רעדורב ןַײמ רעביא סע טיג ,ךַײא טעביכ --
 יזא ,ךיוא רָאנ טָאה רע .ןעמונעג טָאה ןעמיש רערעל רעד ןוא

 -לאווראפ יד טינ טייג סע יצ ,ףיוה ןיא ןָאטעג קוק א ,עקייל רעִירפ יו
 י-יטש לטעפנַאק סָאד ןוא טיורב לקיטש סָאד רע טָאה ךָאנרעד .ןרעט
 ,ןעקרא ןבעגעגּפָא טייהרעל

 עלעקוויר טָאה -- ,ןלייט ךיז רימָאל ןוא ןעשזורד רימָאל ,טסליוװ --
 עּפוק רעד רעטניה םיא טימ טציא קידנציז ,ןעקרא טגיילעגרָאפ
 בלאה ךיא לעװ ,ןעגנערב סעּפע רימ טעװ עמאמ ןַײמ זא -- ,ןליוק
 ריד טעװ רעטסעווש ןַײד זא ןוא ,רעקיניײװ טינ רָאה א ,ריד ןבעגּפָא
 ,ןבעגּפָא בלאה רימ וטסעוװ ,ןעגנערב

 טכאמעגקעווא עקרא טָאה -- ,טינ ךיז ןעמ טלייט ךעלדיימ טימ --
 ,רימ ןופ ןכאל טעװ עמ --- ,גָאלשרָאפ סעלעקוויר טנאה רעד טימ

 -סיוא ךיז ןלעװ רימ .ךיז ןלייט רימ יװ ,ןעז טינ טצוװו רענייק --
 ,ןעמעלא ןופ ןטלאהאב

 טינ עקרא טָאה -- ,ןלעיכעי טימ ןעשזורד רעסעב לעװ ךיא ,ןיינ --
 ,קירעגנוה זיא רע ןעװ ..םיא טימ ךיז ןלייט לעוו'כ -- .ןבעגעגכָאנ
 ,רע טנייוו

 ,,?טינ רימ טימ ןוא --
 ,לדיימ א טסיב וד ,טינ ךיא ןעק ריד טימ זא ,ריד ךָאד גָאז ךיא --
 ךיז טסטלאהאב וד ּוװ ,ןגָאזסױא ךַײלג ךיא לעװ ,יוזא ביוא --

 ןָאטעג ףוא בייה א ךיז טָאה עלעקוויר -- .עשרעטקָאד רעד ןופ סיוא
 ,טרָא ןופ

 -נָא טָאה רע .ןביוהעגפוא ךיוא ךיז טָאה עקרא -- .ךיא גָאז ,ץיז --
 -קעווא רעדיוו ךיז לָאז יז ,ןעלסקא עריא ףא טנעה יד טימ טקירדעג
 טָאה'ס .ןֹוא ,םיא ןופ רעכאווש טינ ןעוועג רעבָא זיא עלעקוויר .ןצעז
 יד רעביא טלקַײקעג ךיז ןבָאה עדייב .לגנארעג א ןבױהעגנָא ךיז
 "וויר ףא ָאד ,טַײז סעקרא ףא ָאד ןעוועג זיא ןכָאצינ רעד ןוא ,ןליוק
 .ןגעלעג יז זיא טָא ,ןליוק יד ףא ןקור ןטימ ןגעלעג רע זיא טָא .סעק

 יז .עבויל עמומ יד ןזיוואב ךיז טָאה טכעפעג ןופ ךָאק עמאס ןיא
 ןעקשטָאלע לרעטכעט ןיילק ריא טימ רָאנ ,ןיילא טינ ןעוועג זיא
 ךיז טלייט עקשטָאלע .םייהרעדניק ןיא טפָא רעייז טגנערבראפ סָאװ
 טינ עריא טימ םייהרעדניק ןיא ךעלעדיימ עקירעביא יד ןופ סיוא
 ךיוא ,םעד ץוכ ןוא ,ּפָאק ןפא טנאב ןסיורג ןוא ךעלּפעצ ענערױשעגּפָא
 ןוא רעזייב רעד ראפ עריומ טינ טָאה ענייא יז סָאװ ,טימרעד ךָאנ
 רעד ףא ענאקעמ ןצעמע זיא עקרא ביוא .עבויל עמומ רעגנערטש
 ןעמונראפ עבויל עמומ יד טָאה טציא ...עקשטָאלע סע זיא-- טלעוו
 עטלקַײקעגסיױא יד ןעז טינ לָאז דניק סָאד ,ךיז רעטניה ןעקשטָאלע
 רעוו סָאװ ,ןעקרא ןוא ןעקוויר עטעכָאלָאּפעצ ןוא עצראווש ןליוק ןיא
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 ןבָאה ייז סָאװ ןוא רעהא ןבילקראפ ךיז ןבָאה ייז סָאװ בילוצ ,טסייוו
 .ןָאטעג ָאד

 ןיא רימ וצ ןַײרא ייג ,ןייטש טינ ָאד טספראד וד ,עקשטָאלע --
 סָאװ--.רעטכָאט יד טקישענּפָא עבויל עמומ יד טָאה -- ,טעניבאק
 ןעַײרש וצ טינ ,ןטלאהעגנַײא יז טָאה --?ןעמאזוצ עדייב ָאד ריא טוט
 ,טגערפעג ,ףיוה ןצנאג ןפא

 ,טרעפטנעעג עלעקוויר טָאה -- ,ןציז רימ --
 ,עקרא טקיטעטשאב ךיוא טָאה -- ,ןציזייז רימ --
 ,ןעמיש טערושזעד סע ןעוו ,ןאד רָאנ טפערט ץלא .קילגמוא ןא --

 ,טסייה וד ---.טגַאזעג עטכארבעגפוא ןא יז טָאה -- ..טינרָאג טקוק רע
 -- .ןעקרא ןיא טקוקעגנַלא ךיז טָאה עבויל עמומ יד -- !טיאכ ,רימ טכוד
 ןוא ןילא ךיז שאוו ,יײג .ןענעקרעד טינ ןָאק עמ זא ,טרימשעגסיוא יוזא
 א ןדייב ךַײא טימ ךיא לעװ ךָאנרעד .עשרעטקָאד רעד וצ ךַללג םוק
 ..ןָאט דער

 טָאה יז ןעוו ,ןעגנאגעגנַײרא עקרא זיא עיליל עשרעטקָאד רעד וצ
 ןעקרא אב .טכארטאב טאהעג ךעלגנִיי עלא ןוא ךעלדיימ עלא ןיֹוׂש
 ךיז ןקעסייא טינ גנאל טעוװ יז זא ,גנונעפָאה א טעוונאגראפ ךיז טָאה
 ,יוו"לבא ןקוקאב םיא טעװ ןוא טרעטאמראפ ןיוש זיא יז ,םיא טימ
 טָאה רע ביוא ,סעילשיל יד ןקרעמאב טינ יז טעװ רעשפע ,קיפונביוא
 ,,,ליֵד

 -ילרט םוצ ךַײלג ךיז טּפאכעג טינ עקאט טָאה עשרעטקָאד יד ןוא
 טָאה יז .שיט ןפא ריא אב ןגעלעג זיא סָאװ ,לרעמעה םוצ ןוא עעלעב
 וגערפ ןעמונעג ןוא ,ךיז ןגעקטנא ,לשיט םאב ןעקרא טצעזעגקעווא
 עקנארק ֹוצ ןוא עשרעטקָאד א וצ ,ךיז טכוד ,ןבָאה סָאװ ,ןכאז עקיטַײז -

 ,טיג סעכַײש םוש ןייק
 ,טנערפעג םיא יז טָאה --?לצענעשזעב א טסיב ֹוד --
 רע ,טנייועצ טינ ךיז ריש עקרא טָאה -- ..ץענעשזעב א ,עי --

 ,סָאװ ןופ טינ ןיילא טסייוו
 רָאנ ,ןקָארשעגנָא סָאװ-סעּפע ןופ טסיב וד ,עלעגנִיי ,ךיז קִיוראב --

 רימ גָאז .טינ םענייק ראפ ןוא ,ןקערׂש טינ ךיז וטספראד רימ ראפ
 טעװארּפעג לָאמא ןעמ טָאה ,םייח רעד ןיא ,בוטש ןיא ךַײא אב ,רָאנ
 ?סענינעמיא ענַײד

 .ןענאטשראפ טינ עקרא טָאה -- ?סָאװ --
 ּפַא טקרעמ עמ ,ועטמָאי א בוטש ןיא טכאמ עמ ...סענינעמיא --

 רָאנ .ןרָאװעג ןריובעג זיא עמ סָאװ ,ךיז טיירפ עמ ,גָאטסטרובעג םעד
 ..טעװארּפעג טינ ךַײא אב טָאה עמ ,טרעהעג טינ וטסָאה עמאטסימ
 יוזא ןיוש עשרעטקָאד יד טָאה --- ,טעװארּפעג טינ ןעמ טָאה עדאווא
 רעבָא -- .עגארפ אזא טלעטשעג רָאג טָאה יז סָאװ ,טאהעג עטָאראכ יו
 ריד בוטש ןיא ךַײא אב לָאמא ןעמ טָאה רעשפע ,וטסקנעדעג רעשפע
 ..טלא טסיב וד לפיוו ,ןיימ'כ ןרָאװעג ןריובעג טסיב וד ןעוו ,טגָאזעג
 ..ןרָאי ענַײד ןלעטשטסעפ ףראדי'כ ...ןסיוו סע ףראד'כ

 ,טגָאזעג עקרא טָאה -- ,עקייל רעטסעווש יד טסייוו סָאד --
 ?רעטסעווש א טסָאה --
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 ,..עי --
 טסעוו ןוא ,ריד וצ ןעמוק טעװ יז ןעוו ,ןגערפ ריא אב וטסעוו --

 ?טוג .ןגָאז ךָאנרעד רימ
 ךיז טָאה רע ,ןצראה ןפא ןרָאװעג רעגנירג זיא ןעקרא -- ...טו"וג --

 .ןייגקעװא ןיש געמ רע זא ,קידנעניימ ,לקנעב םענופ ןביוהעגפוא
 טָאה עשרעטקָאד יד -- .ןרעהסיוא ךיד לעוו'כ ,סיוא ךיז וט טציא --

 רעד ןיא ןארק ןרעטנוא טנעה עסַײװ עעקיטכיצ עריא ןשאוו ןעמונעג
 ענייר עכלעזא טשאוו יז סָאװ ,טשעדיכעג ךיז טָאה עקרא .סאפטנאה
 ,טנעה

 ,טגָאזעג לָאמאכָאנ יז טָאה -- ,סיוא ,עלעגנַיי ,ךיז עשז וט זיא --
 .ןָאטעגסיױא ךיז טָאה עקרא
 עשרעטקָאד יד סָאװ ,קנערק יד ,שינעקישנָא יד ןעוועג טינ זיא סע

 ,לכַײב ענטיכאר א ,ןייצ עקנארק .ןענופעג ןבָאה טינ םיא אב לָאז
 ,טנעה יד ףא עקטַאסעשט ,ּפָאק ןפא סעַײשיל

 זיא'ס -- ,עשרעטקָאד יד טסיירטעג םיא טָאה -- ,ןייגכרוד טעוו'ס --
 וטסעװ ןכָאװ ייווצ ...לייא-שיפ ןעקנירט טסעוװ ,טַײקטרעצעגסיױא ןופ
 ...רָאטאילָאזיא ןיא ןַײז

 טרעהעגפוא ןגער רעד טַאה סע

 עקרא זיא--ךעלטעב ַײרד טימ רעמיצ א-- רָאטאילָאזיא םעניא
 עמ .טעװעטסוּפעג ןבָאה ךעלטעב ייוצ ערעדנא יד .ןיילא ןעוועג
 טרימש ,ןייג ןפַאלש ןראפ ,טנװָא ןיא ןוא ,ןסע סָאד ןַײרא םיא טגָארט
 -גקעמש ךעלרעפעג ,רעצראוש א טימ ּפָאק םעד סיוא םיא ןעמ
 ?עקנָאילעז,,--- ףייז רענירג טימ רע טשאוו טנעה יד ,ץכערימׂש רעקיד

 יעג םיא ןעמיש רערעל רעד טָאה ,קיטעמוא ןַײז טינ םיא לָאז סע
 ,סעקיבוק ענרעצליה ןוא ,ןלָאמ לָאז רע ,רעַײלב א טימ טפעה א ןבעג
 רע !סעקיבוק ןופ ןעיובסיוא טינ ןעד ןעמ ןָאק סָאװ .ןעיוב לָאז רע
 ,לטערב א ןוא רעסעמ א ןבָאה לָאז רע ןעוו ,קיצניװ רָאנ ייז טָאה
 רָאנ ןצינש ביל טָאה עקרא .ךעלצלעה ךָאנ טצינשעגסיוא רע טלָאװ
 -עצ ךיז טעװ רע זא ,עריומ טָאה עמ ,טינ םיא ןעמ טיג רעסעמ ןייק
 ,ןדילנש

 ןזיוװעגנָא טָאה עקרא ,רעטצנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ זיא עלעקוויר
 -גיירא ךיז טָאה עלעקוויר .קיניײװניא ןייגנַײרא לָאז יז ,טנאה רעד טימ
 ,טעוונאגעג

 ךיא -- ,ריט רעד אב ןייטש ןבילבעג יז זיא-- ,עלַײװ ןייא ףא --
 ,טוג טינ טסקעמש וד יװ ,ךא .ןקעטשוצנָא ךיז עריומ בָאה

 ,טסליוו --- .טקידיילאב ךיז עקרא טָאה -- ,טוג רעייז קעמש ךיא --
 ?ןרימשנָא ךיוא ךיד ךיא לעװ

 ?ךאס א טסַאה --
 סָאװ ,;עלעטסעק ןסַײװ םענופ סיורא טמענ עקרא -- .בָאה ךיא --

 ןוא ףייז ענירג רעציוא ןצנאג א ,ריט רעד אב טנאוו רעד ףא טגנעה
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 ,ןעלעקוויר טלעפעג עקרא רענירג רעד .ריא טימ ןרימשסיוא ךיז טמענ
 ןוא רעגניפ א ףא ףייז לסיב א ךיוא טמענ יז ,ךיז טקיווק יז ,טכאל יז
 ,קאב ריא רעביא םעד טימ ריפ א טוט

 ,ןּפיל יד ןָא רימש -- ,עקרא טעצייא -- ,ךָאנ --
 ,טינ ךיא ליוװ ןּפיל יד ,ןייג --
 ?עריומ טסָאה -- .עקרא ךיז טרעדנּוװ -- ?טינ וטסליװ סָאװראפ --
 ,ןּפיל יד ןָא ךיז טרימש ןוא ןעיָאסינ םעד סיוא טינ טלאה עלעקוויר

 ליוו ,ייז ףא טליפרעד יז סָאװ ,םאט ןרעטיב םענופ ךיז טמירקראפ יז
 ,ןײלרא ליומ ןיא רעמ ךָאנ טכירק טַײקרעטיב יד ןוא ,ןשיװּפָא

 .יז טַלּפש --- ,ופ ,ופ ---
 ,רעדיוו םוק ןוא -- ,עקרא ריא וצ טגָאז ---,ןַײא ךיז שאוו ,ייג --

 ,רעסעמ א רימ גנערב
 םיא ףא ןָא טלעטש --?רעסעמ א וטספראד סָאװ ףא ?רעסעמ א --

 ,ןגיוא עסיורג עריא עלעקוויר
 ,ףראד ךיא --
 עלעקוויר טגערפ-- זָאד זיא טכעלש יוזא !ןכעטש ךיז טסליוו --

 ,סענַאמכאר טימ
 א ןעיובסיוא לעװ ךיא .לטערב א טימ רעסעמ א רימ גנערב --

 ,םערוט ןסיורג
 א רָאנ--,וצ עלעקוויר טגָאז--,ןגירק ךיא לעװ לטערב א --

 ?ןעמענ סע ךיא לעװ ּוװ --- ,ךיז יז טלקנעווק -- ...רעסעמ
 ךאס א יװ ,רעטצנעפ ןכרוד טעז עקרא ןוא ,טפיולטנא עלעקוויר

 ,םינָאלאב ןאראפ סיוװעג ןענַײז ייז ןשיװצ .ךָאנ ריא ןפיול רעדניק
 טּפאכ סע יװ ,ךיוא טעז עקרא .ןרימשסיוא ךיז ןלעװ ךיוא ןטלָאװ סָאװ
 עמאטסימ .קעוװא יז טריפ ןוא עניד עמומ יד טנאה א ראפ ןעלעקוויר
 ,קאסּפ ןסעמע םעד ןבעג ריא ןלעװ עדייב ןוא ,עבויל עמומ רעד וצ

 רעמ א ,ךיז אב טסאג רעדנא ןא טאהעג עקרא טָאה טנװַא ןיא
 לקנעב ןפא טצעזעגקעווא ךיז טָאה יז .ענאכ עמומ יד-- םענעביוהעג
 -ליומ טינ טָאה יז ,ןייגוצקעווא ךיז טלַײעג טינ ןוא לטעב סעקרא ןבעל
 רָאה דלאֹוו רעטכידעג אזא זיא ריא אב ,םיא ןופ ךיז ןקעטשוצנָא ער
 יזא .ןכירקנַײרא ןענָאק טינ ןיהא ןלעװ סעַײשיל יד זא ,ּפָאק ןפא
 .עקרא טניימ

 וד ביוא ---..טגערפעג יז טָאה --?קיטעמוא ַאד ריד זיא סע --
 ..ןלייצרעד סעּפע ריד ךיא לעװ ,טסליוו

 טיירג זיא עקרא זא ,ןייש יוזא ,טוג יוזא טדער ענאכ עמומ יד
 ןיא ןַײז טעו סע יוזאיו ,ןלָאמסיױוא ןעמונעג טָאה יז .ןרעה ןוא ןרעה
 ןבעל סָאװ ,רעדניק ערעדנא עלא ןוא עקרא ןעוו ,םורא ןרָאי ךאס א
 ןשטנעמ עסיורג ,ענעסקאוורעד ןַײז ןיוש ןלעװ ,םייהרעדניק ןיא טציא
 טעװ יז רָאנ ,עקשטיטלא ןא רָאג ןַײז ןאד טעװ ,ענאכ עמומ יד ,יז ןוא
 ..ןרעיצרעד א ןַײז ץלא ךָאנ

 -ניק ענַײמ טימ יוזא ייג ךיא --- ,יז טלייצרעד -- ,רָאפ ךיז לעטש --
 טרָאפ סע-- םעצולּפ עז ןוא ,םאי םוצ ייז ריפ'כ ,ןריצאּפש ךעלרעד
 עקרא ,טסציז וד ?ןטרָאד טציז ,וטסניימ ,רעװ ןוא .ןָאטעאפ א ךרוד
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 וד .םויטסָאק ןעיולב א ןיא ,רעכעלקיד א ,ןאמ רעקירָאילטימ א ,טיאכ
 רימ וצ לקָאש א רָאנ טסוט ,סנטַײװרעדנופ רימ טימ ךיז טסירגאב
 ,ּפָאק ןטימ

 סָאװ ןוא ןָאטעאפ א ףא טרָאפ רע סָאװ ,ןלעפעג רעייז זיא ןעקרא
 -ראפ טינ רָאנ ןָאק רע .לבצנאמ רעקיד רעקירָאילטימ א ןיוש זיא רע
 -רעדנופ ענאכ עמומ רעד טימ ןסירגאב ךיז רע ףראד סָאוװראפ ,ןייטש
 עקשזָארד רעד ןופ ןעגנירּפשּפָארא גנירג רעייז ךָאד ןַאק רע ,סנטַײװ
 -גילרא ךיז רָאנ ,סופוצ ןייג טינ לָאז יז ,ןטעב יז ןוא ריא וצ ןייגוצ ןוא
 ,םיא טימ ןרָאפ ןוא ןצעז

 ןַײז ןָאק סע-- ,יז טגָאז-- ןבָאה טינ טַײצ ןייק טסעװ ,ןיינ --
 טינ ךימ טסעוו וד זא ,ךיג יוזא ןרָאפַײבראפ טסעװ וד זא ,עליפא
 ...ןקרעמאב

 ןלעטשּפָא ךַײלג לעוו'כ ןוא !ןקרעמאב לעוו'כ ,ןקרעמאב לעוו'כ --
 רעד ףֹא סענַאמכאר סיורג טָאה רע .עקרא יז טרעכיזראפ -- !דרעפ יד
 ,ענאכ עמומ

 :דליב ךעליירפ א סיוא יז טלָאמ טָא ןוא
 טינ ןיוש ןעמייהרעדניק ןייק ןלעװ ,ןסקאווסיוא טעװ ריא ןעוו --

 -עגייא ןא ןבָאה טעװ דניק סעדעי ,םימיוסעי ןייק ןַײז טינ ןלעוו'ס ,ןַײז
 ףא סעמָאכלימ ןייק ןַײז טינ ןלעוו'ס .עמאמ ענעגייא ןא ןוא ןטאט םענ
 ...סעצנעשזעב ןייק ןַײז טינ ןלעוו'ס ,טלעוו רעד

 -רעד רע ןוא ןעמיש רערעל רעד ןַײרא טמוק רָאטאילָאזיא ןיא ןעוו
 ,םענָאּפ לקנוט ,גנאל ןַײז ףא לכיימש א ףוא טכַײל ,ענאכ עמומ יד טעז
 ,ריא ֹוצ רָאנ ןעקרא עליוכ םוצ טינ רע זיא ןעמוקעג זא ,טכוד סע
 ,ןענופעג יז טָאה רע סָאװ ,ןדירפוצ זיא רע ןוא ,טכוזעג יז טָאה רע

 ןוא רעטשעדיכראפיךעליירפ א רע טגערפ -- ?ַאד רַאג טַײז ריא --
 סָאװ ,רעניד רעַײרט א יו יוזא לקנעב ריא ןבעל קעווא ךיז טלעטש
 ,טציז עטסָאבעלאב יד ןעוו ,ןייטש וצ ביל טָאה

 רעד ןופ טיירפרעד קראטש יוזא טינ רָאג זיא ענאכ עמומ יד רעבָא
 ,שינעגעגאב

 ףוא ךיז טבייה ןוא יז טגָאז --- ,ןענופעג ןיוש ךימ טָאה ריא יבא --
 יד ןיא ,לאיָאר םעד סיוועג ןעמ טכערב לאז ןיא-- .ןייגוצקעווא ףא
 ...םָארָאדָאכ ץלא טייג ןרעמיצפָאלש

 םיווָאנאג טעוונאגעגנַײרא ךיז ןבָאה עקווָאדאלק רעד ןיא ןוא --
 אב .טכאל ןוא ןעמיש רערעל רעד וצ טיג -- ...סיורא ץלא ןּפעלש ןוא
 -ראפ ןופ םיוׂש לסיב א עליפא ךיז טזַײװאב ןּפיל יד ןופ ןעלקניוו יד
 ןייק טינ עליפא טוט ענאכ עמומ יד רָאנ ,רעטכעלעג ןקידנגינעג
 ,קילב א טינ םיא טקנעש ןוא רעמיצ םענופ סיורא טייג יז ,לכיימש
 ןיא יװ ,טרעה עקרא ןוא ,ריא ךָאנ סיורא טייג ןעמיש רערעל רעד
 ןשיװצ ךערּפשעג רעד ,ךרוד ךיז לסיב א ייז ןדייר זיוהריפ ןלעקנוט
 ;לָאק א ףֹא ,ךיוה טגָאז ענאכ עמומ יד סָאװ ,טימרעד ךיז טקידנע יז
 ,?ןטיײקשיראנ ןייק טינ טדער,

 ,קירוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה ןעמיש רערעל רעד ןוא ,קעווא זיא יז
 ןעמ טָאה טשרָאקָא יו טקנוּפ ,טצנאלגעג ךעליירפ ןבָאה ענַײז ןגיוא יד
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 ןַײז ראפ טביולעג רָאנ ,ןטַײקשיראנ טדער רע זא ,טגָאזעג טינ םיא
 ,עמכָאכ

 אב טגערפעג רע טָאה---?ענאכ עמומ יד ,עטוג א זיא יז ,ָאיא --
 ,ןעקרא

 ,טרעפטנעעג עקרא טָאה -- ,עי --
 --.טכיראפ ןעמיש רערעל רעד םיא טָאה-- ,ָאי רָאנ ,עי טינ --

 ...סעמע זיא'ס יבא ,עי ןַײז לָאז זיא ,טסליוו וד ביוא רָאנ
 -עּפ ןעוועג זיא'ס רעוװ ,טלייצרעד ןעקרא טָאה ןעמיש רערעל רעד

 :ןעמָאנ ןַײז טגָארט םייהרעדניק רעד סָאװ ,ץער
 ,ץערעּפ שובײליקָאכצִיי רעבַײרש רעסיורג אזא ןעוועג זיא'ס --

 א ןבָאה רימ ,טערטרָאּפ ןַײז ןעגנעהפוא לאז ןיא רימ ןלעװ ןכיגניא
 טָאה ץערעּפ .דליב סיורג א םעד ןופ טכאמ עמ ןוא סנַײז לדליב ןיילק
 ,רעדניק ראפ ןוא ענעסקאוורעד ראפ ןבירשעג

 ,טרעהעגפוא ןגער רעד טָאה סע
 ,טרעלקעגסיוא ןיֹוש זיא למיה רעד
 ,סאג ןיא ךעלעכַײט ןעניר
 ...ןעגיר ,ןעניר ,ןעניר

 רע רָאנ ,םיטש ןייק טינ טָאה רע ,טינ טגניז ןעמיש רערעל רעד
 .ןעגנוזעג טלָאװ רע יװ ,יוזא סיוא טמוק'ס ןוא רעטרעוװ יד סיוא טיצ
 טנאה א טימ רע טריפ ,"סאג ןיא ךעלעכַײט ןעניר, טגָאז רע ןעוו
 ןוא ,ךעלעכַײט יד ,ןבירטעג ייז טלָאװ רע יװ ,ליד ןרעביא ,קירעדינ
 ןעניר'ס ןוא ,סאג ןפא עקאט טנגער סע זא ,סיוא ךיז טזַײװ ןעקרא
 ךיז ןעקנעווש סיפ יד ,עלעפיש ןריּפאּפ א טמיווש'ס ןוא ,ךעלרעסאוו
 ...סעשזוילאק ןיא

 ןעמיש רערעל רעד טלייצרעד -- ,ץערעּפ זיא ןברָאטשעג ןוא --
 "ניק ראפ דיל עַײנ א ןבירשעג ןוא ןסעזעג זיא רע ןעוו -- ,רעטַײװ
 םאב ןסעזעג זיא רע .וד יװ ,רעדניק עקסנעשזעב עכלעזא ראפ ,רעד
 --טָאטש עסיורג אזא ןאראפ ,עׂשראו טָאטש רעד ןיא שיטבַײרש
 קילבנגיוא ןייא ןיא ןוא ,טוג טינ ןרָאװעג םיא זיא לָאמאטימ ,עשראוו
 ןעּפ רעד טימ ןברָאטשעג זיא רע .ץראה סָאד טצאלּפעג םיא אב טָאה
 ןכיגניא ,שעדיוכ ַײמ ןיא רע זיא ןרָאװעג ןריובעג ןוא .,.טנאה ןיא
 | | ,.טנװָא ןא ןכאמ רימ ןלעוו

 טנװָא ןא .טנװַא ןא ןכאמ ןָאק עמ יוזאיו ,טינ טייטשראפ עקרא
 טרעוו למיה רעד ,טייגראפ ןוז יד .ןיילא טמוק רע ?ןעד ןעמ טכאמ
 סיוא ךיז ןטיש סע ,ענָאװעל יד ךיז טזַײװאב סע ,רעלעקנוט ץלא
 | ,טנווָא זיא ןאד -- ןרעטש

 רעד טגָאזעג טָאה -- ,ןיימ ךיא סָאװ ,טינ טסייוו וד זא ,עז ךיא --
 ףיונוצ ךיז ןעמענ ןשטנעמ ןעװ ,טסייה טנװָא ןא--- .ןעמיש רערעל
 יד ,ןעמענפיונוצ ךיז ךיוא ןלעװ רימ .ןעמאזוצ טגנערבראפ עמ ןוא
 -רעד לעװ ךיא .טסעג ןדאלנַײא ןלעװ רימ ןוא ,רעדניק יד טימ רערעל
 ףראד ךיא רָאנ .רעדיל ןעגניז טעװ רָאכ רעד ,ןצערעּפ ןגעוו ןלייצ
 .ָאלָאס ןטערטסיורא לָאז רעצעמע זא ,ךָאנ
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 ,ןָאט וצ טָאה רע ןעמעװ טימ ,ךיז טנָאמרעד ןעמיש רערעל רעד

 :טרעלקרעד רע ןוא
 ךָאנ טימ טינ סיורא טערט עמ ןעוו ,טסייה ָאלָאס ןטערטסיורא --

 ןוא ,עניב רעד ףא ףוא ךיז טבייה עמ .ןיילא ,רעדנוזאב רָאנ ,ןצעמע

 ,דיל א סיוא טגניז עמ .סיורא ןעמ טערט ,טינ םענייק ןָא ,ןיילא רענייא

 וד .עלעסַײמ א סעּפע רעדָא טכידעג א קינייװסיױא ךרוד טנעייל עמ

 טסטערט וד ,טסדער וד ,רָאפ ךיז לעטש ..טנעקעג ךיוא סע טסלָאװ

 ..טפאג ןוא ,טרעה ןוא טציז םעליוא רעד ןוא ,סיורא

 ,ןיילא קנאדעג םענופ רָאנ ןיוש ץראה סָאד סיורא טלאפ ןעקרא אב

 טרָאװ סָאד .םעליוא ןא ראפ ןטערטסיורא ןעמוקסיוא םיא טעװ סע זא

 סעּפע יװ ,ןרָאקיז ןשלגניי ןיא טצירקעגנלא ךיז טָאה "םעליוא,

 ןעוו .ןטיה קראטש רעייז ךיז ףראד עמ סָאװ ראפ ,סזייב ןוא סטכעלש

 -ירב יד טימ ,עמאמ-עטאט טימ ,םייה רעד ןיא טבעלעג ךָאנ טָאה רע

 עקסָאי רעדורב רערעטלע רעד לָאמניײא םיא טָאה ,רעטסעווש ןוא רעד

 -רעוו עכלעזא טימ ןבױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,לכיב-עסַײמ א טנעיילעג

 יד טציּפשעגנָא ןוא רעלַײמ יד טנפעעצ טָאה םעליוא רעד, :רעט

 ןקידעריומ א ןעקרא ףא טכאמעג ןבָאה רעטרעוװ עקיזָאד יד ,"ןרעיוא

 עקיּפעקליפ א יװ ,םעליוא םעד טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע .קורדנַײא

 ןרעיוא יד .ןעגנילשנַײא םיא ןליוו סָאװ ,רעלַלמ ךאס א טימ ,עַײכ

 ןרעהרעד וצ יידעק ,טציּפשעגנָא עַײכ רעקידענושעמ רעד אב ןענַײז

 ריא ןופ ךיז ןעוועטאר וצ ןכאמ לַיװ עקרא סָאװ ,ריר ןטסדנימ םעד

 ,ןפיולטנא ןוא
 עקרא טָאה -- ,םעליוא ןא ראָפ ...ראפ ןטערטסיורא טינ ליוו ךיא --

 .ורוצ ןזָאל םיא לָאז עמ ,ןטעב ןעמונעג

 טָאה --!עריומ וטסָאה סָאװ ,טינ וטסליװ ,עלעראנ ,סָאװראפ --

 רעד ןעמוקרָאפ טעוו'ס זיב---.ןעמיש רערעל רעד טדערעגנילא םיא

 טעװ עמ ,ןלייהסיוא ךיז טסעװ וד ,..טַײצ גונעג ָאד ךָאנ זיא ,טנוװָא

 ..ןטלאה טינ ָאד ךיד ןעמ טעװ גנאל ,רָאטאילָאזיא ןופ ןזָאלסיױרא ךיד

 יד ןייגנַײרא טעװ לָאמא ,ריד וצ ןעמוקנַײרא ךיא לעװ לַײװרעד ןוא

 .דיל א סעצערעּפ ריד טימ ןענרעלסיוא ןלעװ רימ ןוא ,ענאכ עמומ

 ןַײז רָאג וטסעװ ןאד ?לדיל א ןטכאהטוצ ןיילא וטסעװ רעשפע רעדָא

 ...טאווכ א--טאי א
 זא ,קידנעעז ,ןעמיש רערעל רעד טקיוראב םיא טָאה -- ,ונ ,ונ --

 לופ םיא אב ןענַײז ןגיוא יד ןוא סאלב ןרָאװעג זיא ןאמערוועכ רעד

 ..טיג זיא ,טינ טסליוו וד ביוא -- ,ןרערט טימ |

 ןַײז ןפאשעג טלאכ עקרא טָאה רָאטאילָאזיא ןופ טַײקליטש רעד ןיא

 סערוש ַײרד עטשרע יד .ןצערעּפ טעמדיוװעג ,דיל א ,"קרעוו, טשרע

 :עכלעזא ןעוועג ןענַײז לדיל םענופ

 ,דלעה א יװ ,ןברָאטשעג טסיב וד

 דלעפ םענירג ןפא ,סעצנעשזעב ,רעדניק ןוא

 .רעדיל ענַײד ןעגניז

56 



 ךיז טָאה ,ןטסנעלק םעֶד ןוא ןטסערג םעד ,רעבאכעמ ןדעי אב יװ
 עשירעבַײרש טסייה סָאװ ,למערעוו סָאד ןזיוואב ףעקייט ןעקרא אב
 רעשרעדניק ןַײז ןיא טלגנארעג ךיז ןבָאה ןעגנאלראפ ייווצ .עבילנגייא
 רענייק ,ןגָאזסױא טינ םענייק --- גנאלראפ ןייא ,ךעיומ ןוא עמָאשענ
 א .דיל א ןבירשעגנָא טָאה רע זא ,ןסױטשנָא טינ ךיז עליפא לָאז
 עקרא סָאװ ףא ,ןסיוו ןעמ לָאז ןוא ,ןגָאזסיוא ַאי-- גנאלראפ רעטייווצ
 ,קִיייפ זיא טיאכ

 -רעביא ןוא ןטלאהעגסיוא טינ עקרא טָאה שינעלקנעווק גָאט א ךָאנ
 זיא ןעמיש רערעל רעד ןוא .ןעמיש רערעל םעד דיל ןַײז טנעיילעג
 -רעביא סע זומ עקרא זא ,טנָאועג טָאה רע זא ,טקיצנא יוזא ןעוועג
 רערעל רעד-- עדייב ןבָאה ךָאנרעד .ענאכ עמומ רעד ראפ ןענעייל
 ףראד רע זא ,ןעקרא טימ טענַײטעגנַײא-- ענאכ עמומ יד ןוא ןעמיש
 ,טנוװָא ןפא ןטערטסיורא דיל רעד טימ

 .,טוג רעייז זיא'ס .טוג זיא'ס --
 -ומעגרעטנוא םיא ייז ןבָאה -- ..ןעמענסיוא ןעמעלא אב טעוו'ס --

 -עג עקרא טָאה ,טנורגּפָא ןא ןיא ךיז טפראוו עמ יװ יוזא ןוא .טקיט
 ,ןטערטוצסיורא עמָאקסאה ןַײז ןבעג

 ןעמ טָאה םייהרעדניק םענופ רעמיצ ןטסנעש ןוא ןטסערג םעניא
 טָאה רע .טערטרָאּפ סעצערעּפ םאר רענייש א ןיא ןעגנאהעגפוא
 ;לאיָאר רעד טייטש סע רעכלעוו אב ,טנאוו רעד ןופ טנַײשעגּפָארא
 -עּפ טלגיּפשעגּפָא טָאה לאיָאר ןופ לקעד עטרילָאּפ עצראווש סָאד
 םעד ,וצפורא עטמעקראפ ,רָאה עטכידעג יד טימ ּפָאק ןסיורג סעצער
 -עלַײק עטנפעעצ טיירב יד רעביא ןעמערב עגנאל יד ,ןרעטש ןטיירב
 עטשרעבייא יד רָאנ טינ ןקעדראפ סָאװ ,סעצנָאװ יד ןוא ,ןגיוא עקיכ
 ןייק .ּפיל עטשרעטנוא יד שּפיה ץנאג ךיוא ןלעטשראפ רָאנ ,ּפיל
 ןופרעד .טינ ךיוא רע טָאה דרָאב ןייק ןוא ,טינ רע טגַארט לטיה
 טינ ץערעּפ זיא רעמורפ א ןא .ןעגנורדעגסיורא עקרא סטָאה
 | .ןעוועג

 סעצערעּפ טימ טנאוו רעד אב ,לאז ןופ לקניוו ןטשרעדַאפ םעניא
 -ינ טלעטשעגקעווא-- ַײבעג ןצנאג א טכאמעג ןעמ טָאה ,טערטרָאּפ
 רעד .רעטערב ייז ףא טּפאלקעגפורא ןוא סעקישטּפיוטס עקשטירעד
 לייט ןרעסערג ,ןרעדנא םעניא ."עניב , ןָא סע טפור ןעמיש רערעל
 ףא ןבָאה טנװֶָא ןיא .קנעב ךאס א טלעטשעגסיוא ןעמ טָאה לאז ןופ
 ךיוא ןוא זיױה-ץערעּפ ןופ רעדניק יד טצעזעגקעװא ךיז קנעב יד
 ,סעצוװָאטרעקעל יד --- רעדניק עדמערפ

 א ,רעטלָאגעגּפָא ןײר א ,לקער ַײנ א ןיא ,ןעמיש רערעל רעד
 ,ועטמָאי םעד ןעגנערבנַײרא ןיא רעטעוואהראפ ןוא רענענַאטראפ
 א ןיא ענַײז "ןטסיטרא, יד טּפעלשעג טָאה ,"טנווָא םעד ןכאמ, ןיא
 ,עניב רעד ףא ןייגסיורא ןפראד ןלעװ ייז ןענאוונופ ,לרעמיצ קיטַײז

 רעד ןיא .בַײל סָאד טרעדיױשעג ןוא טליורגעג טָאה ןעקרא אב
 ןייא רָאנ טאהעג רע טָאה גנוטערטסיורא ןַײז ראפ טונימ רעטצעל
 ןופ ריט עקיצנייא יד רעבָא טָאה ,ןדניוושראפ ,ןפיולטנא--- געווסיוא
 טָאה ןעמיש רערעל רעד .עניב רעד וצ ,לאז ןיא טריפעג לרעמיצ
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 ףא טסיטרא רעד ןיוש טייטש טָא ןוא ןָאטעג ּפוטש א טכַײל ןעקרא
 .טינ ןעק ןוא ןבייהנָא ףראד רע ,רעטערב יד

 טָאה סָאװ ןעמיש רערעל רעד םיא וצ טעשטּפעש --!ןָא בייה --
 םענעגייא ןַײז טימ סיורא טערט סע זא ,םעליוא םעד ןדלָאמעג ןיוש
 רע .ןשָאל סָאד ןעמונעגּפָא טָאה ןעקרא אב רעבָא ,טיאכ עירא ריש
 ,טגַײװש ןוא טייטש

 ליטש רעד ןיא םיא טרעטנומ--!טוג ןַײז טעװ סע !ןָא בייה --
 ,םעליוא םוצ רעטנעענ !לאז םוצ רעטנעענ--.ןעמיש רערעל רעד
 טײטש עקרא ןוא ,רעטנוא םיא רע טגָאז-- רעה רעסעב לָאז עמ
 ,טמוטש ןוא ,טערב רעד וצ רעטדימשעגוצ א יװ ,ץלא

 ןיש טָאה סָאװ ,ןעמיש רערעל רעד טעשיצ -- ,ןָא עׂשֹז בייה --
 ,דלודעג םעד ןרָאלראפ

 ,דלעה א יװ ,ןברַאטשעג טסיב וד
 דלעפ םענירג ןפא רעדניק ענַײד ןוא
 ...רעדיל ענַײד ןעגניז

 -ליה זדלאה םענופ ןסיוטשעגסיורא עקרא טָאה ךעלערוש ַײרד יד
 ןעװעג זיא סָאװ ,קערָאק א סיוא טסיש סע יװ יוזא ,קישטיווק ,קיכ
 ןטלאהעגסיוא טינ עקרא טָאה רעמ .לשעלפ ןיא טעװעקבָארּפראפ טוג
 ןיא ךַײלג רעטערב יד ןופ ןעגנורּפשענּפָארא זיא רע ,ןעיָאסינ םעד
 ןכרוד ןגָארטעגכרוד ךיז טָאה רע ,ןפיול ךיז טזָאלעג ןוא ןַײרא לאז
 לאז רעד .גראביּפָארא טילפ סָאװ ,לדרעפ טציהעצ א יװ יוזא ,לאז
 טָאה רעשפע ןוא .רעטכעלעג א טרענודעג טָאה סע .טכאלעג טָאה
 זיא רע .ןזיועגסיוא ןעקרא ךיז טָאה'ס יװ ,טרענודעג יוזא טינרָאג
 ןשיק ןיא ּפָאק םעד טערונעגנַײא ,רעמיצפָאלש ןיא ןפפָאלעגנַײרא
 ,רעטכעלעג סָאד ןעגנולקעג ץלא טָאה ןרעיוא יד ןיא

 -רָאנ טָאה רע סָאװ ,עלָאּפאמ אזא ראפ זא ,רעכיז ןעוועג זיא רע
 רעדָא רָאטאילָאזיא ןיא ןקישּפָא רעדיו םיא ןעמ טעװ ,טאהעג סָאװ
 -קעלַאק, ןיא ןעמענקעווא ,םייהרעדניק ןופ ןבַײרטסיױרא ןצנאגניא
 רע ןוא ןטרָאד ןעװעג זיא עקרא .טכעלש רעייז זיא'ס ּוװ ,"רָאט
 ןיא טשיורעג טָאה ײרעקיכיכ א ,לרעטכעלעג רעדנוזאב א ...טסיײיוו
 יז .לרעטכעלעג סעלעקוויר ,ַײרעקיכיכ סעלעקוויר -- ןרעיוא עדייב
 ריא אב לרעטכעלעג סָאד טעקלוב סע ,ךיז טייגראפ יז ,טינ טכאל
 ,זדלאה ןיא

 טעװ עמ ןוא רעמיצפָאלש ןיא ךעלגנַיי יד ןעמוקנַײרא ןלעװ דלאב
 ךָאנ ךיז ןבָאה ייז רעדייא ,ןפיולטנא זומ רע .םיא ןופ ןקעזיוכ ןעמענ
 םוצ רעסעב ,ןיינ ,רעטסעװש רעד וצ ןפיולטנא טעװ רע .ןזיוואב
 ןכירקנַײרא ,גערב ןפא ןטרָאד ךיז ןטלאהאבסיוא טעװ רֹע ,םאי
 ןעמיש רערעל רעד .ןכוז םיא טעװ עמ ...לפיש א ןיא ןקיטכענרעביא
 טריפרעד טָאה סע סָאװ וצ טָא, :ענַײט א ןבָאה ןעמעלא וצ טעוװ
 ..?רעטכעלעג רעַײא

 םורא קוק א טוט רע ,ןשיק םענופ ּפָאק םעד ףוא טבייה עקרא
 -טושעב יד ףא ,סרעגעלעג עטעבראפ יד ףֹא ,רעמיצפָאלש ןיא ךיז

58 



 קנישטבָארג א--לעיכעי זיא ףעטוש ןַײז -- סעקשטָאבמוט עקידסעפ
 טציא ןענייװ רע טמענ יוזא ,ןסע ליו רע רָאנ יװ סָאװ ,עלעגנִיי
 ..םיא ןופ ןכאל ךיוא ,רענייו רעקידנעטש רעד ,לעֶיכעי עליפא טעוו
 רעדיוװ טלאפ ּפָאק רערעװש רעד רָאנ ,ןפיולטנא רע ףראד עדאווא
 ,ןשיק ןפא קעווא

 ףַאלש ןיא ןוא ,ןרָאװעג ןפָאלשנא עקרא זיא טימעג ןרעטיב א ןיא
 רע .םייה רעד ןיא ,בוטש ןיא ךיז אב זיא רע .טוג ןרָאװעג םיא זיא
 ,שיט םאב ןגיובעגנָא טייטש עטאט רעד ןוא ,ןעמאמ רעד ןבעל טציז
 ןטימ ריפ א טוט עקרא .ערָאמעג עטקילפעצ עטלא ןא ןַײא טדניב רע
 ךאס א םיא ףא ףורא רימש א ,דנובנַײא םענופ ןקור ןרעביא לזדנעּפ
 סע ,טרעקראפ .טינ ךיז טרעזייב ,טינ טַײרש עטאט רעד רעבָא ,ּפאּפ
 שטנעמ א בוטש ןיא ןַײרא טמוק לָאמאטימ .ַײרעפיטש יד םיא טלעפעג
 עטכידעג עסיורג ןוא ןגיוא עקיכעלַײק עסיורג ,ּפָאק ןסיורג א טימ
 לסקא סעקרא ףא טנאה עסַײװ עכייו א ףורא טגייל רע .סעצנָאװ
 :טגערפ ןוא

 ?טינ ךימ טסנעקרעד --
 רעבַײרש א ןרָאװעג טיאכ עקרא ןיא רעׂשפע ,טסייו רעװ..

 טָאה סָאװ ,םייחרעדניק יא ןיא ןגיוצרעד ךיז טָאה רע לַײװ ,ראפרעד
 רע סָאװ ,לדיל סָאד סָאװ ןוא ,ץערעּפ .ל-י ןופ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג
 עשירעדניק ליפיוזא טפאשראפ םיא טָאה סָאװ ןוא ןבירשעגנָא טָאה
 -אלק ןשידִיי ןסיורג םעד טעמדיװעג ןעװעג זיא ,ןעגנובעלרעביא
 ,,?רעקיס

 ןענעוונאג טינ טסלָאז

 ןוא רע;צרעד א ןעוועג םייהרעדניק ןיא זיא ןעמיש רערעל רעד
 זיא ,םייהרעדניק ןיא ןבעל סָאװ ,רעליש יד וצ .רערעל א---לוש ןיא
 ןַאטעגּפָא טָאה ייז ןופ רעצעמע ביוא .ראבליפ סרעדנוזאב ןעוועג רע
 םיא ראפ ןעניפעג וצ טימאב ךיז רע טָאה ,לציּפש א סעּפע
 ןייק ןַײז טינ לָאז ףָארטש יד זא  ,סוכז ןיאיטינירעסָאװ א
 יד טימ רע טָאה טאר ןשיגָאנאדעּפ ןופ ןעגנוציז יד ףא .עבראה
 -ניק ןופ רעדניק יד זא ,טענַײטעגנַײא טּפָא רעייז רערעל ערעדנא
 ,עטרימווארט ןענַײז ייז ,ךיז וצ גנאגוצ ןלעדייא ןא ןרעדָאפ םייהרעד
 א יז טיג ךַאנרעד ,ירשעג א טוט עמאמ א .םימיוסעי ןענַײז יז
 טנַאקעג טינ טָאה ןעמיש רערעל רעד ?ייז טעלג רעװ רעבָא .טעלג
 -עמע יװ ,טרעהעג טָאה רע זא ."עקסטויַירּפ , טרָאװ סָאד ןדיללראפ
 טכארבעגפוא ןרָאװעג רע זיא ,"עקסטויירּפ , רעדניק יד ןָא טפור רעצ
 ןוא עטסכעלקערש סָאד ןעוועג טלָאװ סָאד יװ טקנוּפ ,טנרָאצרעד ןוא
 ךעלנעזרעּפ םיא טלָאװ עמ יװ ןוא טלעװ רעד ףא טרָאװ עטסעימ
 ,טקידיילאב ףיט טימרעד

 -סטויָירּפ ןייק זדנוא אב ָאטינ ןוא ,ןטוילרּפ ןייק זדנוא אב ָאטינ --
 -עג זייב ןבָאה ענַײז ןגיוא יד ןוא ,ןעלרשעג רע טָאה -- ,רעדניק עק
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 רעד ראפ ,םישזער ןשיראצ םאב ןעװעג ןענַײז ןטויִירּפ -- ,טלקניפ
 ,םייה א רעדניק עלא ןבָאה זדנוא אב .עיצוילַאװער-רעבאיטקָא

 עניילק יד ףא ךיוא לָאמטּפָא ןוא עקַאסּפאה רעסיורג רעד ףא
 ןבָאה ייז סָאװ ,גראוונסע םוצ רעדניק יד ךיז ןעמענ סעקָאספאה
 סָאװ ,עּפורג רעד ןיא רעליש סקעז רָאנ ,םייה רעד ןופ טכארבעג
 סרעייז ןבָאה ייז ,סָאװ טינ ןבָאה ייז ,טינ ןסע ,םייהרעדניק ןופ ןענַײז
 ןעוו ,ןסע ייז ןלעװ טציא .לוש ןיא ןייגקעווא ןראפ טקיטשירפענּפָא
 ,זיוהרעדניק ןיא ,םייהא ןרעקמוא ךיז ןלעװ ייז

 א ןזיא עלעקטָאמ ןוא ,ןעקטָאמ טימ עטראפ ןייא ףא טציז עקרא = -
 ךיוא ליוו ןיילא רע סייב ,טסע רענעי יװ ,ןעזוצ טינ ןַאק סָאװ ,לגנִיי
 זָאנ יד טשטיינק ,פיל עטשרעטנוא יד ןייצ יד טימ טסַײב רע .ןסע
 רעטשרעדָאפ רעד ףא .ןענייוועצ ךיז רע טעוװ טָא-טָא ,סעקסיּפ טכאמ
 -עלַײק ןפא ןעַײלק ךאס א טימ עלעדיימ א--עקלייב טציז עטראּפ
 -נעַײלק א יװ אזא סעּפע ךיוא עקלייב זיא ןיילא ןוא ,למענעּפ ןקיכ

 ייוצ-- עקרעסע ןא ןוא עקרעכאל א ,עטאז א ,עקנילופ א ,עקיד |
 ,טנוזעג םוצ טינ ןטאש סָאװ ,סעלַײמ

 סייב ,קיטשירפ ריא טייהרעקניליטש ןָא עקלייב טבייה ,ךעלנייוועג
 טגייב לקעלג ןראפ רעמ יצ ןעצ טונימ א .דעמיל רעד ךָאנ טייג סע
 יד טימ ןוא ךעלּפעצ ענייש יד טימ ּפָאק םעד רעטפָא ץלא ןיוש יז
 טקור טנעה יד ןוא ,עגָאלדָאּפ רעד וצ וצּפָארא קירעדינ סעקיטנאב
 סָאד םורא טייהרעדנילב טעּפישט יז ,עטראּפ רעד ןיא קינייװניא יז
 א ּפָא פַײנק א יז טוט לָאמ סעדעי .ןטרָאד טָאה יז סָאװ ,ןגעמראפ
 ןוא ןטימניא ןטינשעגנַײא זיא סָאװ ,עקלָאזצנארפ רעד ןופ לקיטש
 ןופ ,טשרּוװ לטפיר א רעדָא טעלטָאק א טגיילעגנַײרא טרָאד זיא'ס
 עגער א ףא ףוא טבייה יז ,לבָאנק טימ קראטש טקעמש סע ןכלעוו
 טגייב ךָאנרעד ,טינ טעז רערעל רעד יצ ,ןבעג וצ קוק א ּפָאק םעד
 .ןסיב ןקאמשעג םעד ּפָארא טגנילש ןוא ןָא רעדיוװ ךיז יז

 ,סאלק ןיא ענרושזעד ןעוועג זיא עקרא ןעו ,גָאט א םענייא ןיא
 רָאנ ןוא ,רָאדירָאק ןיא סיורא עקַאספאה רעד ףא ןענַײז רעדניק יד
 -- טעברא-ענרושזעד ןַײז טימ רעטקיטפעשאב א ןבילבעג זיא ןיילא רע
 -- ,עגָאלדָאּפ יד ןרעקוצ ,לװַָאט םעד ןשיװסיוא ,עקטרָאפ יד ןענעפע
 -רעד ,עטראּפ ןַײז ןיא ןָאטעג ךיז עיָאר א ,עקטָאמ ןפָאלעגנַײרא זיא
 -לייב ןיא טנעה יד טקורעגנַײרא ןוא טעשזדנָאלבראפ רע טָאה ךָאנ
 ,עטראּפ סעלעק

 -עגוצ עקרא זיא--?עדמערפ וצ וטסכירק סָאװ ?וטסוט סָאװ --
 ,םיא וצ ןפָאל

 -עג עקטָאמ טָאה טנאה ןייא---...עגַײד ןַײד טינ ןוא ...טינרָאג --
 טימ ןוא ,ןזיוה יד ןופ ענעשעק רעקידנצראטשּפָא רעד ןיא ןטלאה
 : ,טסיופ א טכאמעג רע טָאה רעטייווצ רעד

 זיא-- ןעמונעג טסָאה וד סָאװ ,קעװא גייל ,ריד גָאז ךיא ןוא --
 ,טכארבעגפוא ןרָאװעג עקרא

 ןוא גַײפ א ןזיואב טָאה עקטָאמ--!טסליװ וד ביוא ,ריד אנ --
 רע זיא ,גנולק רעד ןעװעג זיא סע ןעוו .סאלק ןופ ןפָאלעגסיורא
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 -עג טָאה ליומ ןופ .רענעדירפוצ א ,רעקניליטש א דעמיל ןפא ןַײרא
 ,לבָאנק טימ טקעמש

 ליױמ ןיא ןעמענ וצ ךיז ןגיובעגנילא עלעקלייב טָאה דעמיל ןסייב
 יז טָאה טשרעוצ .ןבילבעג ריא אב ךָאנ זיא סָאװ ,םעד ןופ ןַײרא
 ךָאנרעד ,עטראּפ רעד ןיא רעפיט טנאה עטכער יד טקעטשעגנַײרא
 טרעטשינעג ןבָאה טנעה עדייב .עקניל יד ךיוא ףליהוצ ןעמוקעג זיא
 -עגפוא ץלא ןיוש טָאה יז זא ,ןסָאלשאב טָאה עקלייב זיב ,גנאל יוזא
 | .טקיוראב ךיז טָאה יז ןוא ,רעִירפ ןסעג

 ןגרָאמ ףא ןעוו ,סעװָאטאק א ףא טינ ןרָאװעג יז זיא טקיורמואב
 -עג ןלעפעג זיא ןעקטָאמ .זַײּפש ריא ןענופעג טינ רעדיוו יז טָאה
 רע ןוא ,קעסייא רעד ּפָארא טאלג םיא זיא לָאמ סקירָאפ סָאװ ,ןרָאװ
 טָאה ,עטשארעביא ןא .ץנוק ןבלעז םעד טרעזאכעגרעביא רעדיוו טָאה
 ןּפיל עקניבָארג יד טימ ןָאטעג למרומ א סעּפע טשרעוצ עלעקלייב
 ,ענייכש ריא וצ ןָאטעג עשטּפעש א יז טָאה ךָאנרעד ,ןיילא ךיז וצ
 עדייב .עטראּפ רעד ףא ןעמאזוצ טציז יז רעכלעוו טימ ,ןעלעגייפ
 --ןטניה ףא ןָאטעג קוק א ןוא ּפעק יד טיירדעגסיוא ןבָאה ךעלדיימ
 רָאנ ןקוק יז זא ,טכודעגסיוא טָאה ןעקרא .ןעקטָאמ ןוא ןעקרא ףא
 | ,םיא ףא

 רע ,קידלמוט קידנעטש םידומיל יד ףא זיא ןעמיש רערעל םאב
 רענייא טינ ןבָאה םידָאדצ עדייב ןוא ,רעליש יד ןדייר סע ןוא ,טדער
 ימוא ןעמיש רערעל רעד זיא טנַײה .סענַײט עסיורג ןייק ןרעדנא םוצ
 -עד ןוא רעטייוצ רעד וצ עטראּפ ןייא ןופ סאלק ןרעביא ןעגנאגעג
 :סערוש ייווצ טלייטעגסיוא רע טָאה סרעדנוזאב ,דיל א טרימאלק

 ךיז ןגָארט רעטעלב יד
 ,טגיוו םעד געװ א ןזַײװ ןוא

 ןוא סאלק ןטימניא ןייטש ןבילבעג רע זיא---?סָאד טסייה סָאװ --
 םעד געװ א ןזַײװ רעטעלב ןענָאק יוזאיו ---.ןעמעלא אב טגערפעג
 ?טניוו

 -ליה ךעליירפ א טימ טָאה ,עלעמיולש ,דימלאט רעטסעב רעד ןוא
 :ןעמעלא ראפ טרעפטָנעעג לקישטיווק קיכ

 ןגָארט ייז ןוא רעטעלב יד טבַײרט טניוװ רעד זא ,טסייה סָאד --
 ,טניוו םעד געוו א ןזַײװ ייז זא ,סיוא טמוק ,סיורָאפ ךיז

 ,ןעמיש רערעל רעד טקיצנא ןעוועג זיא --!קיטכיר ,טוג רעייז --
 ,ךיוא רימ טגָאז ?ריא טגַײװש סָאװ ןוא ,ונ -- .טסייוו עלעמיולש סָאװ
 "וצ ןיא רע--?טַײצ עצנאג יד עדייב ךיז טעשטּפעש ריא סָאװ ןגעוו
 .רעפטנע ןא ףא טראוועג ןוא ןעלעגייפ ןוא ןעקלייב ֹוצ ןעגנאגעג

 טָאה יז--,ריא אב רָאנ--.טגָאזעג עלעגייפ טָאה -- .,.טינרָאג --
 ,קיטשירפ ריא טּפעלשעגוצ ןעמ טָאה -- ,ןעקלייב ףא ןזיװעגנָא

 - ,טגייוװעצ טינ ךיז ריש עלעקלייב טָאה -- ,ךיוא ןטכענ ןוא --
 ןיוש וצ ןעמ טּפעלש ןעקלייב אב סָאװ ,עוואקישט ןעוועג זיא סע

 רעוו ,ןַײז סָאד ןָאק רעוװ .גראוונסע ריא דנאנאכָאנ גָאט ןטייווצ םעד
 -עגכרוד ךיז ןוא טעקשושעג ךיז טָאה סאלק רעד ?ווענאג רעד זיא
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 סָאד זא ,גנוניימ רעד וצ ןעמוקעג ,סיוא טזַײװ ,זיא עמ ןוא ,טדער

 ילייב רעטניה טציז סָאװ ,עטראפ רעד ןופ רעצעמע ןָאטעגּפָא טָאה

 עדייב -- ץלא ןופ רעכיג רעשפע זיא סָאד ,ןַײז רעייז ןָאק'ס ןוא ,ןעק

 ,ןעמאזוצ
 עדָאמסאה טימ טָאה רע ,קידנסיו טינ טכאמעג ךיז טָאה עלעטָאמ

 יד טקורדעג ןעוועג זיא'ס ּוװ ,עיטאמָאטסערכ רעד ןיא טקוקעגנַײרא
 יד רָאנ ןוא ,טניװ םעד געוו א ןזַײװ סָאװ ,רעטעלב יד ןגעוו דיל

 סע בוא .טריסערעטניא טציא םיא ןבָאה טניװ רעד ןוא רעטעלב

 טזָאל עמ ןוא טלמוט עמ סָאװ ,סָאד רָאנ זיא ,סעּפע םיא טסירדראפ
 ,ןענרעל טינ

 טָאה רע ,טלסיירטעג שזא םיא טָאה סע ,סאלב ןעוועג זיא עקרא
 ,טעשטרָאקעגנַײא ןסעזעג ,סעציילּפ יד ןיא ּפָאק םעד ןעמונעגנַײרא
 יד ןופ ןצעמע ףא ,רערעל ןפא ןָאט קוק א טאהעג עריומ טָאה רע
 ,רעכיז ןעוועג זיא רע ,קילב א ןרעייז טימ ךיז ןענעגעגאב ,רעליש
 ,ווענאג ןראפ םיא ןטלאה ,םיא ףא רָאנ ןעניימ ,עלא סיוכרוד ,עלא זא

 סופ א ןעו ןוא ,סופ סעקטָאמ סופ ןטימ טקירדעגנָא טָאה עקרא
 ,טדער סופ סעקרא יװ ,טרעהעג עלא ןטלָאװ ,ןדייר טנָאקעג טלָאװ
 ַײז ןוא ףוא ךיז בייה ,עשז גָאז ,ונ :טרעדָאפ ,טעב סופ סעקרא יװ

 סָאװ ,טינ ןיילא סייו'כ !רימ ףא ךָאד ןעמ טניימ טינא ,עדיומ ךיז

 .ןגָאז טינ ףעקייט טסעװ וד ביוא ,ןכאמ ריד טימ דלאב ָאד לעװ ךיא

 .שינעדיײיר עמוטש יד ,שינעקירד יד ןפלָאהעג טינ טָאה סע רעבָא

 ןוא סופ סעקרא סופ ןַײז טימ ןָאטעג ּפָא עוועקירב א טָאה עקטָאמ
 ,טַײז רעד ןיא םיא ןָאטעג סיוטש ןטוג א ןגיובנלע ןטימ ךָאנ

 טָאה---,ףיוה ןיא סיורא רימ טימ וטסעװ עקַאספאה רעד ףא --
 .ןעקטָאמ וצ טלמרומעגסיורא ןייצ יד ןשיװצ עקרא

 םיא טלָאװ עמ יװ ,עקטָאמ טָאה--?ןגָאלש ךיז ןלעװ רימ --

 -רא וצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא קיטסאה ,סַײנ עטסעב יד טגָאזעגנָא
 -סאמ ןרעג רעייז רע זיא -- ,רימ ןעיײיג גנולק ןכָאנ ךַײלג ,טוג -- ,ןעק
 !עקנישטָאמ א ריד ןופ ןכאמ לעװ ךיא -- .ןעוועג םיק

 -ניק יד דעשיוכ זיא עמ זא ,ןענאטשראפ טָאה ןעמיש רערעל רעד

 ןגָארטעגפוא קראטש ןרָאװעג טשרעוצ רע זיא ,םייהרעדניק ןופ רעד

 ןיא טכארבעגנַײרא םיא סָאד טָאה ךָאנרעד רָאנ ,דאשכ ןסעימ םענופ
 סָאװראפ זא ,ןָאטעג טכארט א טָאה רע .טַײהנגעלראפ רעסיורג א
 -ראפ ענעזעוועג יד ןופ רעצעמע זא ,ןכאמ טינ ךיז ןָאק סָאװראפ ,טינ
 ?לציּפש אזא ןָאטּפָא טינ לָאז רעדניק עטזָאלרָאװ

 רָאנ-- ,טגָאזעג ןעמיש רערעל רעד טָאה-- ןַײפ טינ זיא סע --
 ..סעכלעזא טפערטי'ס !ןסעגראפ ןוא ןסעגעגפוא ,עקלייב ,וטסָאה רעשפע

 ...ןסעגראפ טינ בָאה ךיא --
 ,םייה רעד ןיא ןזָאלעגרעביא קיטשירפ םעד וטסָאה רעשפע --

 ?לצנער ןיא ןגיילנַײרא ןסעגראפ טָאה עמאמ יד יצ
 עמאמ יד ןוא קיטשירפ םעד ירעביא טינ לָאמנייק זָאל ךיא ,ןיינ --

 .ןבעגעגכָאנ טינ עלעקלייב טָאה -- ,טינ טסעגראפ

 יי 62



 רעוװ ,רעד לָאז רָאנ ,ןעשעג טינ זיא קילגמוא רעסיורג ןייק ,ונ --
 ךיז ןעמיש רערעל רעד טָאה-- ,ןַײז עדיומ ךיז ,ןעמונעג טָאה סע
 ,לגט ןטימ ןַײז לכיומ םיא ןלעו רימ--.רעדניק עלא וצ טדנעוװעג
 ןָאט טינ סעכלעזא רעמ טעװ רע זא

 / ,ןגיושעג ןבָאה עלא
 --,ןעמונעג טינ רענייק עמאטסימ טָאה ,טגַײװש עמ דלאביוו --

 ןיא ןיילא רע ,ךיז טכוד ,ןוא ,טנקסאּפעג ןעמיש רערעל רעד טָאה
 ,ןעוועג עדיומ טינ ךיז זיא רענייק סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג

 טלָאװ ךעלעמאה-עמיולש ,טעּפשימ רעגולק סכעלעמאה-עמיולש --
 רעטסעב רעד ,עלעמיולש טגָאזעג טָאה -- ,טנקסאּפעג טינ רעגילק ךיוא
 ,ץלא טסייו רע ןוא טנעײלעגנָא ןעמעלא ןופ רעמ זיא סָאװ ,דימלאט
 ,טעּפשימ סכעלעמאה-עמיולש ןגעוו עליפא

 טינ טנַאקעג ןיוש טלָאװ ןעקטָאמ ןוא ןעקרא ןשיוװצ געלשעג רעד
 רעד ןוא טדערעג טָאה ןעמיש רערעל רעד יװ ,םעד טול לַײװ ,ןַײז
 יד זא ,ןעמוקעגסיוא זיא ,םיקסאמ םיא טימ ןעוועג זיא סאלק רעצנאג
 ,םעד ןַײז לכיומ טיירג זיא עמ זא ןוא סיורג יוזא טינרָאג זיא דניז
 עדייב ןענַײז גנולק ןכָאנ ךַײלג רעבָא ..טנכקאלעג טָאה סע רע
 יו ,ךיז טלעטשעגרעדינא ,לקניוו א ןיא ,ןטרָאד ןוא ףיוה ןיא סיורא
 ןענאטשעג ןענַײז ייז םורא .ןרעדנא ןגעקטנא רענייא ,ךעלדנעה יד
 ,?ןבייהנָא, ךיז לָאז סע ,טראוועג דלודעגמוא טימ ןבָאה סָאװ ,רעדניק
 ,.רעגעלש רעניילק א זיא רע ,טיױה יד טרעטיצעג טָאה ןעקרא ףא

 ,טדערעגסיורא םעטָא ןטּפאכראפ א טימ רע טָאה --!ןָא בייה --
 ,טללעג טינ ךיז עלעקטָאמ טָאה -- !ןָא וד בייה --

 םוצ רענייא טַײקזיײב ןוא סאק ןייק טליפעג טינ ןבָאה ךעלגנַיי יד
 טָאה ,ףיוה ןיא סיורא ןיוש זיא עמ דלאביוו ,ךיז ןגָאלש רעבָא ,ןטייווצ
 םעד רענייא ןדניצנָא ןוא ץיה ןבעגרעטנוא יידעק ןוא ,טפראדעג ןעמ
 :רעטרעװ עביל טימ ךיז ןשיוטסיױא ןעמונעג ןעמ טָאה ,ןרעדנא

 !קעזווינ --
 !רעסערפ --
 !רעקעלרעטנוא --
 ןּפָאק רעּפמעט --
 ,םירוביד ערעפראש ץלא-- רעטַײװ סָאװ

 ךיד טעװ עמ זא ,סרעקיוה ייווצ ןכאמ ריד ןופ דלאב לעװ ךיא -- |
 ,ןענעקרעד טינ

 !ןעז ךָאנ רימ ןלעוװ סָאד --
 !רימ ראפ ךָאד טסרעטיצ --
 ?רעטיצ ךיא --
 !קינשטָאטַאכאשט !קינשטָאטַאסעשט --
 !ווענאג --

 ןרָאװעג זיא--"ווענאג,--טרָאװ עטסכעלקערש ,עטצעל סָאד
 א ןבעגעג טָאה עקטָאמ .ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא ,טכארבעגסיורא
 ןבָאה עדייב ןוא ,ּפטטש א ןבענעג קירוצ טָאה רענעי ,ןעקרא פוטש
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 טולב ןיוש טניר סע .סעקאסוטס ןטייווצ םעד רענייא ןבעג ןביוהעגנָא
 ,םענַאּפ סָאד טעּפארדעצ זיא ןעקטָאמ אב ןוא ,זָאנ סעקרא ןופ

 טסָאה .לדיימ א יװ ,טסעּפארד ,ןגָאלש טינ ךָאד ךיז טסנַאק --
 עמ יו טָא ,וטסָאה טָא ןיא ..?גיוא םאב ןָאטעג עּפארד א רעדיוװ ןיוש
 ,רענגעק ןַײז טנעה עדייב טימ ןַײא טרעמאלק עקטָאמ ןוא -- !ףראד
 טוג םיא רע טמענ ןאד טשרע ןוא ,דרע רעד ףא רעדַײלש א םיא טוט
 .ןרעקייב

 !טינ ןעמ טגָאלש ןקידנגיל א --
 ןַײא ךיז ןלעטש --!סעקטעּפָאל עדייב ףא ןיוש טגיל רע ,גונעג --

 ,ןעקרא ראפ רעדניק יד
 ,ןכירק טסעוװ ?רימ טימ ןגָאלש ךיז ןלעװ טסעװ :גָאז רעטציא --

 .ּפָא טינ ךָאנ ץלא םיא עקטָאמ טזָאל --?טינ ףראד עמ ּוװ
 ןענַײז ןגיוא יד ,טקירענעצ ןוא טלַײבעצ זיא רע .טגַײװש עקרא

 טעּפארדעצ זיא ןעקטָאמ אב .טקיטש זדלאה ןיא ןוא ןרערט טימ לופ
 ,םענָאּפ עצנאג סָאד

 .רעטכירעגמוא ןא ןעוועג זיא ףָאס רעד
 יז יו ,עלעקלייב טָאה געט עקידנעמוק יד ןיא ןוא ןגרָאמ ףא

 טיירדעגסיוא טּפָא ,עטראּפ ריא ןיא סערציוא עצנאג טאהעג טלָאװ
 -לטשיב טגיילעגרַאפ ןוא ,ןעקטָאמ ןוא ןעקרא וצ ,ןטניה ףא ּפָאק םעד
 .ןכאז עקאמשעג עריא ןופ סעּפע ,ןקרעמאב טינ לָאז רערעל רעד ,עק

 ןסעפוא טינ ץלא סנייצלא לע ךיא ,ךאס א בָאה ךיא ,טמענ --
 טמעש רע לַײװ ,ריא אב ןעמונעג טינ לָאמנייק טָאה עקרא רָאנ

 ,עקטָאמ ךיוא ןוא ,טינ םענייק אב טמענ רע ,ןעמענ וצ לאלכיב ךיז
 .טגָאזעגּפָא סענָאטאמ עריא ןופ ךיז טָאה ,ָאי טמענ סָאװ

 ..?סָאװראפ ,סייוו ייג

 שינעגעזעג עטשרע

 -ראכ ןייק רעבירא טרָאפ ,עקרא ךיוא ייז ןשיוװצ ,רעדניק עּפורג א
 -עגרעטנוא שּפיה ןיוש ןיא עקרא .םייהרעדניק םעַײנ א ןיא ,ווָאק
 ,רָאי ףלע טלא-- לרעכָאב סיורג א ןיוש זיא רע ,ןסקאוו

 ףָאס םוצ ןוא ,םאי ןיא ןדָאבסיױא ךיז ןעמ טייג לָאמ ןטצעל םוצ
 עקרא .ענעגייא יד טימ ךיז ןענעגעזעג ּפָא רעדניק יד ןעמ טזָאל
 ,רעטסעווש רעד וצ קעווא טפיול

 סאג עקסנאילאטיא רעד ףא טציא טניוװ ,עקייל ,רעטסעוװש יד
 וצ ןוא ןרעדנא ןא ןיא ךיז טלטייק זיוה ןייא ּוװ ,ףיוה ןסיורג א ןיא
 טָאה רעטסעווש יד .ךעלּפערט ענרעצליה ריפ יצ ַײרד ןריפ זיוה ןדעי
 רעטצנעפ ןקיצנייא ןטימ סיורא טייג סָאװ ,לרעמיצ ןקשטיניילק א
 רעטצנעפ ןשיװצ ךעלאהעמ רעד .טנאוו רעביוט רעכיוה א ןגעקטנא
 ןסיײראפ ךיוה ףראד עמ .ןאּפש ןייא יװ ,רעמ טינ זיא טנאוו רעד ןוא
 ,למיה לקיסאפ א ןעזרעד ביוש רעד ךרוד יידעק ,וצפורא זדלאה םעד
 טימ ןעקרא דעבאכעמ זיא עקייל .ךעלטימעג זיא רעמיצ ןיא רעבָא
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 -טילה ענעטעמאס עיולב יד ,עסיז ןוא עכייוו ןענַײז ייז -- סעקווָאנרעט
 -רעט ןענַײז סערייפ עלא ןופ -- ,קינָאה יװ ,עסיז ךיוא ןענַײז ךעל
 .ןעקרא טכוד יוזא -- ,עטסיז ןוא עטסכייוו יד סעקווָאנ

 יד םיא טנַאמרעד-- ,ךעלדנייב יד ןעַײּפשסױא טינ סעגראפ --
 רע יו ,קידנעעז רָאנ .טסע עקרא סָאװ ,עָאנאה טָאה יז .רעטסעווש
 ןַײז ןיוש טעװ רעשפע -- ;יז טעצייא ,ךעלמיולפ יד דנאנאכָאנ טגנילש
 .געװ ןפא ןבעגטימ רעסעב ריד לעװ ךיא ,גונעג

 ןשיװצ טייטש סָאװ ,עלעקפאש םענופ ןעמונעגסיורא טָאה עקייל
 -נאג יד טגיל סע ּוװ ,עקשוּפ ענרעזַײא עסיורג א ,טעב ריא ןוא שיט
 .טזָאלעגרעביא ןבָאה עמאמ-עטאט סָאװ ,עשורעי עצ

 עקייילרענדײשראפ ךאס א רעיײז ,ּפענק :עשורעי סעמאמ רעד
 ,סעקלוּפש ןיא טקעטשעגנַײרא ,ןעלדָאנ ַײרד ,ןטורעגניפ ייווצ ,ּפענק
 עכעלטע טימ טקעדראפ רעטיש זיא בַײל ןרעצליה טעקאנ רעייז סָאװ
 א ןיא טלקיװעגנַײא ,עקׂשוּפ רעד ןופ קעד ןפא .םעדָאפ ךעלעגניר
 -ןשודק ריא-- ךאז עטסרעַײט סעמאמ רעד טגיל ,עלעקטאמש ןטנעװעג
 ,לרעגניפ

 ידייש עטעװעקאילבעגּפָא ןיא ןליפט עטלא :עשורעי סנטאט םעד
 -טאמ עטנירגראפ עכעלטע ,ךעלדנעמיר ענעבירעגסיוא טימ ןוא ךעל
 ייװצ טָאה סָאװ ,רעגייז א ןוא ,ךיורבעג ןופ סיורא ןענַײז סָאװ ,סעייב
 -ייווצ סָאד רָאנ ,גנירג רעייז ךיז טנפע לקעד עטשרע סָאד -- ךעלקעד
 קעסייא רעד .לרעסעמ א טימ ןענעפע ןעמ זומ ,ערענעלק סָאד ,עט
 -נוא ןיוש ךיז טיג'ס ןעוו ,ראפרעד ,שינרעטאמ טימ ,רעווש ןָא טמוק
 א יו ,ףוא טגנירּפש'ס ןוא גנולק ןליטש א סע טוט ,לקעד סָאד ,רעט
 שעמאמ ,טַײקנײיש א ןגיוא יד ראפ ךיז טקעלּפטנא ןאד ,סקידעבעל
 ןוא ןעלקניפ ךעלעפַײרש ןוא ךעלעדער יד ;ןרעװ וצ טרעביוצאב
 ןיא סנייצלא רעבָא ,טינ טייג רע ,עילאק ןזיא רעגייז רעד .ןרעבליז
 ,ןגעמראפ ןיא רעציוא רעטסערג רעד רע

 רע .םיא ןיא ךיז טלגיּפש ןוא טנאה ןיא רעגייז םעד טלאה עקרא
 ןַײז ווָאקראכ ןיא ןאד טעװ רעװ ,ווָאקראכ ןייק ןעמענטימ םיא ליוו
 ?םיא וצ ךַײלג

 ,רעכיז טינ סע טגָאז רעטסעווש יד -- ,טסליוו וד זא ,םיא םענ --
 ףראד ךאז-עשורעי עטסלופטרעוו יד זא ,טלקנעווקעג ךיז טלָאװ יז יו
 ,בוטש ןופ ןרעוו ןעמונעגקעווא

 -ראב ןרעװ טסעװ וד ןעוו ,ןקישוצ ריד ךיא לעװ ןליפט יד --
 יז ןעד טספראד וד ןוא !?ןגייל ןטרָאד ייז וטסעװ ּוװ רָאנ .עווצימ
 טסיב--- ,ךיוא ןיילא ךיז אב ןוא רעדורב םאב עקייל טגערפ -- ?ךָאנ
 ,רעלרפ יוװ ,םורפ יוזא טינ ןיוש ךָאד

 סָאװ ,לקיר ןפיול וצ ןעמוקעג ןיא ןעקרא טימ ךיז ןענעגעזעג
 ,םוטעמוא .סעצנעשזעב עלא רעביא עכַאגשזאה טָאטש רעד ןיא טלאה
 ,ץלא יז טמענ עגיה יד אב ,ןרעיײגנַײרא ןא יז זיא ,רעביטש עלא ןיא
 ןוא גראוונסע ןופ ייז אב ןגירקוצסיורא ןַײא ריא ךיז טיג סע סָאװ
 ,סטכאמעגנַלא קירָאיאראפ ,טוג ןיא ייא טעקיּפעג א--- םישובלאמ ןופ
 ענעבירעגסיוא רַאּפ א ,עופער א זיא ,טרעקוצראפ ןרָאװעג זיא סָאװ
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 טמעראו ענַײז עטאוו עטרעגעלראפ יד סָאװ ,לקינטאוו א ,ךעלזייה
 טכאמראפ זיא לרעקלא שלדיימטלא ריא .ןעמוק ץינוצ טעװ ,טינ ןיוש
 יווָאדאלק א ןיא טלדנאווראפ ןיא'ס ,ןגיוא עקירעגַײנ עשינייכש ראפ
 דנאנאכָאנ טגָארט יז סָאװ ,סענָאטאמ עריא טּפעש לקיר ןענאוונופ ,עק
 ,םימיוסעי עקסנעשזעב יד רעדנאנאפ

 לָאמ סעדעי ןוא ,גָאט ןדעי לקיר טמוק בוטש ןיא ןעקייל וצ
 ,םענ, ,..קאמשעג ןַײז ףראד סע ,ךוזראפ ,אנ, :סעּפע יז טגנערב
 טקוק לקיר .."ריד ףא טקנוּפ ןַײז ףראד רע ,לקאי םעד ןָא טסעמ
 יװ ,ךאז א טינ ריא טלעפעג'ס ביוא ןוא ,עלעקניוו ןדעי ןיא ןַײרא
 :רעסומ א לסיב א ַײברעד טוט ,רעביא יז טלעטש ,טייטש סע

 ףראד ,עלאק א דלאב ,לדיימ ןסקאוורעד א ןיֹוש ךָאד טסיב --
 ,.טרָא ןא ףא ץלא ,ןַײפ ןַײז בוטש ןיא ריד אב

 יזאלו ,סעצייא ןבעג ,ןעקרא ןענרעל ןעמונעג לקיר טָאה טציא
 זיא'ס .ןבערטש ןטרָאד רע לָאז סָאװ וצ ,ווָאקראכ ןיא ןבעל לָאז רע
 ,ליוו עמ סָאװ ,ןרעװ ןטרָאד ןעק עמ ןוא טָאטש עסיורג א

 יז טָאה-- ..ןסקאווסיוא טינ ךָאד וטסליו רעגעלשטניה ןייק --
 ,טמאלפעגפוא ןבָאה עריא ןקאב עלעדייא עכעלגנעל יד .ןֹוא ,ןביוהעגנָא
 -- ,ןזַײװרעד סעּפע ןצעמע טמענ יז רָאנ יו ,ריא אב ףוא ןעמאלפ ייז
 עטוג א זיא'ס .רעכאמרעגייז א ןַײז טנַאקעג טסלָאװ וד זא ,ןיימ'כ
 רעכאמרעגייז א .טוג טנידראפ עמ ןוא ,ענַײפ א ,ענייר א .עכָאלעמ
 ןיא זדנוא אב ,ָאד .רעדַײנש א ןופ ןוא רעטסוש א ןופ רעמ טנידראפ
 ןיא ,איאשלָאב ףא ,סאג רעטסנעש רעד ףא עלא ייז ןטעברא ,טָאטש
 סע ,טינ טרעדור סע ,יײז אב טינ טּפאלק סע ,ןרעיומ עטסערג יד
 ענַײפ ,םעשאהכערָאב ,טייג סע ןוא ,סרעגייז יד ןעייג סע .רָאנ טעקיט
 | .עסָאנראּפ

 יז ןוא ,סעּפע ןגעוו טכארט יז ,לקיר ,ןגיוושנא עלַײװ א טרעוו יז
 ,סרעכעה ךָאנ וצ רעשפע ןבערטש ףראד עקרא זא ,ךיז טכארטרעד
 ,רעכאמרעגייז א יו

 יד ,רעטלאהכוב א ןַײז זיא -- ,יז טגָאז --- ,רעסעב ךָאנ ןוא --
 -מיס רעטלאהכוב רעד .סרעטלאהכוב ןענַײז טָאטש ןיא ןדִיי עטסנַײפ
 -עטשאב א ךַאנ לקיר ךיז טדנעוו --?שטנעמ רענַײפ ןייק טינ זיא ןיק
 רעד ,ָאי זא ,ּפָאק ןטימ וצ טלקָאש עקייל ןוא ,ןעקייל וצ גנוקיט
 טגנערב---?ןיקּפיצ ןוא--.שטנעמ רענַײפ א זיא ןיקמיס רעטלאהכוב
 זיא טציא ,זיוה ןגייא ןא טאהעג טָאה רע--.ליּפשַײב א ךָאנ לקיר
 -וג עלא ףא ,וװטלָאק ןופ ךָאנ זיא בוטש ןיא רָאנ ,ריטראווק ףא רע
 -יכ אב רעטלאהכוב ןעוועג ךָאד זיא רע .ןרָאװעג טגָאזעג טנַײרפעט
 -ַאטס א ןעועג זיא ,םעלָאשאהװעלָא ;עטאט רעַײא ןעמעוו אב ,ןעיונ
 ,דאלקסי-גראוונזַײא ןיא שזָאר

 טלָאװ יז יװ ,ןעקייל וצ ַײס ,ןעקרא וצ ַײס ,ןדייב וצ טדער לקיר
 :רעטלאהכוב א ראפ ןכאמ טלַאװעג ןעקייל ךיוא

 ןוא ,ןאלציליענַאמכאר ,רעגנוה ןֹופ ןעגנאגעגסיוא טַײז ריא --
 ןטימ ןעגנאגעג קידנעטש ,טבעלעג טינ טכעלש לָאמנייק טָאה ןיקּפיצ
 ןקעטש ןטצינשעגסיוא ןטימ ןוא טעלישז ןרעביא לטייק םענעדלָאג
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 ,סָאבעלאב רעצנאג רעד ןעיוניכ אב ןעועג זיא רע .טנאה רעד ןיא
 טינ ,עלעקרא ,וטסלָאװ טאקָאװדא ןא רעדָא רעטקָאד א עליפא ןוא
 טמענ עקסטוי;רּפ יד --.גערפ א לקיר םעצולפ טוט--!ןַײז טנָאקעג
 .רעדניק ערעדנא עלא ןופ רעֶירפ ,םוטעמוא טציא ךָאד ןעמ

 א ,רעכאמרעגייז א ןַײז וצ ןגעק טאהעג טינרָאג טָאה עקרא
 רע טָאה לַײװרעד רעבָא ,טאקָאװדא ןא ,רעטקָאד א ,רעטלאהנוב
 טימ טָאה לקיר סָאװ ,טרעהעג טכעלש ןוא סעקווָאנרעט יד ןסעגעג
 רע ןוא ,ָאש ייוצ ףא טזָאלעגּפָא םיא טָאה עמ .טענַײטעגנַײא םיא
 ,ףיוה ןופ םינייכש יד טימ ןענעגעזעג ךָאנ ךיז ףראד

 ןרעג זיא-- ןעמעלא טימ ןענעגעזעג ךיז ןעמ ףראד עדאווא --
 ,לקיר םיקסאמ

 ןייג ךיז ייז ןזָאל -- עקרא ןטימניא ןוא לקיר ,עקייל -- ןעַײרדניא
 יד ןָא לקיר טגָאז םוטעמוא ןוא ,ףיוה ןסיורג ןיא בוטש וצ בוטש ןופ
 | | :ערוסב

 !קעװא טראפ רע --
 !לזאמ טימ --
 !געוו ןכעלקילג א --
 עקרא ןוא ,ןטַײז עלא ןופ םיא ןעמ טשטניוו --!ךעילצאמ לַײז --

 טסקאוו רע ,ןסעמערעדניא זיא רע יװ ,רעכעה לָאמ ייווצ ךיז טליפרעד
 םענופ רענייא רע רָאנ ןוא ,ןביללב עלא .ןגיוא ענעגייא יד ןיא סיוא
 .ווָאקראכ טָאטש רעסיורג רעד ןיא טראפ ףיוה ןצנאג

 א םעצולּפ םיא טרעװ ,םייהרעדניק ןיא םוא ךיז טרעק רע ןעוו
 םענירג ןראפ ,לרעיומ ןטיור ןראפ ןָאט קנאב םיא טמענ'ס ןֹוא דָאש
 ףראד רע סָאװ ןוא לגיצ ענייש יד טימ טמאצעגמורא זיא סָאװ ,ףיֹוה
 ןיוש ןענַײז סע ,ןטונימ עטצעל יד ןעמוקעג ןיוש ןענַײז טָא .ןזָאלראפ
 םוצ רעדניק יד ןריפקעווא ןלעװ סָאװ ,רענעגעוו ייווצ טנאּפשעגנַײא
 טּפוטש ןעמיש רערעל רעד .שינעגעזעג יד ןָא ךיז טבייה סע .לאזקָאװ
 א טימ טפעה םעניימעגלא ןבָארג א טנאה רעד ןיא ןַײרא ןעקרא
 ,סרעַײלב ץוט ןבלאה

 !טסליװ וד סָאװ ...ןוא ווירב ביײרש ,עקרא ,בַלרׂש --
 רעייז ךיז טליפ יז ןוא ,רעביא טבַײלב יז ,טינ טרָאפ עלעקוויר

 רע סָאװ ,ןעקרא ענאקעמ ךעלנייװעגרעסיוא ןיא יז ,טעדווירקאב
 ,םיא טימ ןענעגעזעג טינ עליפא ריא ךיז טליוװו עניק ןופ ןוא ,טרָאפ
 ןגעװטסעדנופ ךָאנרעד רָאנ ,טַײז א ןיא יז טייטש עטרעמוראפ א
 ןעיורטראפנַא טפראדעג םיא טלָאװ יז יװ ןוא ,ןעקרא וצ וצ יז טפיול
 קעווא טּפעלש ןוא טנאה רעד אב טסעפ םיא יז טמענ ,דָאס ןסיורג א
 טעז םענייק ןוא ָאטינ זיא רענייק ּוװ ,ףיוה ןופ לקניוו ןטַײװ א ןיא
 .טינ ןעמ

 םיא וצ ןגיױבעגנָא טָאה עלעקוויר-- ,ןענעגעזעג ךיז רימָאל --
 .למענעּפ טמיורטראפ ריא

 ,טנאה ןַײז טקערטשעגסיוא טָאה עקרא -- ...רימָאל --
 טימ עלעקוויר טָאה-- ,ךעלגנַיי ךיז ןענעגעזעג טנעה יד ראפ --

 ,טומ טימ ךיז קידנעמענָא ,ןענאטשעג יז זיא עגער א .טגָאזעג לטיב
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 ,םעטָא ןטּפאכעגרעביא ןא טימ ןוא ןגיוא יד טכאמראפ יז טָאה ךָאנרעד
 א ,לייטרוא ןכעלדַײמראפמוא ןא ןגָארטעגסיױרא טלָאװ יז יװ יוזא
 :ןָאטעג עשטּפעש

 .ןשוקעצ ךיז רימָאל --

 -ראפ טָאה םיא ,שוק םוצ קיטליגכַײלג ץנאג ןבילבעג זיא עקרא
 ענַײז ןענופעג ךײללג עלעקוויר טָאה טייהרעדנילב יוזאיוו ,טרעדנּוװ

 ...ןּפי

 עלעקשיומ רעכעלקילג רעד

 ,וָאקראכ ןיא עפוג טינ ןענופעג ךיז טָאה םייהרעדניק רעַײנ רעד
 ,םענירג א ןיא ,טָאטש רעד רעטְניה רעטעמָאליק קיצנאווצ א רָאנ
 -ראכ ןייק ןעמ טרָאפ ,קיטנוז ץוכ ,גָאט עלא .וועשיי-עשטאד ןקידלאוו
 טימ-- ןאב רעד טימ רָאנ טינ ןוא !עַײכעמ א .ןאב רעד טימ ווָאק
 ענביר ףא ךיז טניפעג ,טנרעל עמ ּוװ ,לוש יד .ךיוא ךָאנ יײוומארט א
 ,ילוומארט ןטימ ןרָאפ זומ עמ ןוא ,לאזקָאװ ןופ טַײװ זיא'ס ,סאג

 ןעמ טיג רעליש ןדעי .ןבעל קידנרָאפ ,קידנלַײא ,קידלמוט א זיא'ס
 ןצנאג םעד ןוא ,שעדיוכ ןצנאג א ףא ןטעליביַײװמארט עלעכיב א
 ּפָארא רעסעב טעװ עמ .ןטעליב ןַא ןרָאפ ךיז ןעמ טעראטס שעדיוכ
 ,סופוצ געוו קיטש א ןייג ןוא רע;רפ עיצנאטס א טימ ןעגנירּפש
 יד ןעמענ ךָאנרעד .טעליב א רָאטקודנַאק םעד ןעגנאלרעד רעדייא
 אב ,טכַײלגראפ עמ ןוא סענעשעק יד ןופ ךעלכיב יד סיורא ךעלגניי
 ןיוש ןגיוט שעדיוכ ןקידנעמוק ןפא רעבָא .רעמ ןבילבעג זיא ןעמעוו
 ןא ןופ יז ןענַײז שעדיוכ םעַײנ ןדעי ,ןטעליב עקידרעירפ יד טינ
 ךַײלג --ןט-21 יצ ןט-20 םעד -- גָאט ןטצעל םעד ןוא ,רילָאק רעדנא
 ןיא ןטפעה יד טימ רעכיב יד קילַײא ןעמ טמענראפ םידומיל יד ךַאנ
 ,לוװמארט םוצ ךיז טזָאל עמ ןוא ןצנאר ענענַאטראק עטראה יד
 עמ ,טינ ןיוש יײז ןעמ טעװעלאשז טציא .ןטעליב יד ?ןרָאפסיױא;
 ?ארָאג איאנדָאלָאכ, ףא טייג סָאװ ,ַײוװמארט ןפא ףורא טגנירּפש
 ,ילוומארט ןקידנגעקטנא ןא ףא רעבירא ךיז ןעמ טצעז געוו ןטימניא
 ּפָארא טגַײטש עמ ."עזעּפאכ , ןוא "קעוו, ןדָאװאז יד וצ טייג סָאװ
 םוצ טייג סָאװ ,ײװמארט א ןיא ןַײרא רעדיו ךיז טּפאכ עמ ןוא
 ישידיגעג ,ןטעליב יד ןעִילפ סע .ץאלּפ-וװעלעװעט םוצ ,"רעטנעצ,
 יז ןעמ טגנאלרעד ,רָאטקודנַאק םענופ גנונַאמרעד םוש א ןָא ,טיירב
 ,ןַאגאוו ןופ ךעלּפערט יד ףא ףוא ךיז טבייה עמ יװ ,ךַײלג םיא

 "וצ ,סעמראוו ןסעּפָא ,םייהא ןרָאפ טפראדעג עדאווא טלָאװ עמ
 -רָאפ יד ןוא דייר עגנערטש יד ןדַײמסיױא יידעק ,םידומיל יד ןטיירג
 ןוא טרינילּפיצסיד טינ ןיא עמ ַײמעלאה ,סנרעיצרעד יד ןופ ןפרּוװ
 סָאװ ,ןטעליב יד רעבָא .טנװָא ןיא טעּפש -- ליו עמ ןעוו טמוק עמ
 -ראפ טסיזמוא טינ ךָאד ןענַאק ,שעדיוכ ןצנאג א טרָאּפשעג טָאה עמ
 ,ןרעוו ןלאפ
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 -סקאלפ עלעקשיומ טגָאז -- ,םוא ןרָאפ רימ סָאװ ,טוג זיא סע --
 ,ןארָאטסער א ןיא ןַײז ךָאנ ןפראד רימ .ןכאז ךאס א ןעעז רימ -- ,ןאמ
 ,ןרוגיפ ,ןשטנעמ ןעז ןפראד רימ .זיוה-ריב א ןיא ,עפאק א ןיא

 טגערפ--?ןטרָאד ןופ ןבַײרטסױרא טינ זדנוא טעװו עמ ןוא --
 | ;עקרא

 ןעמ ןָאק ,טרפ זיא לשיט סָאד ביוא .טכער ןייק טינ טָאה עמ --
 ,ליוו עמ לפיוו ןציז

 -סקאלפ עלעקשיומ זיא ,ענאקעמ זיא-סעיןעמעוו זיא עקרא ביוא
 ,ןענאמ

 זיא סע ,ןקוק וצ סָאװ ףא ָאטינ זיא ,עלעביטש א ןָא טלָאמ עקרא
 ףא טינ טעוװערעקראפ ,וצפורא ךיז טיצ ךיור רעד .ןיימעג ןוא ןיילק
 ןופ ןרערעל יד .ןקעטש א יװ יוזא ,ןעמיוק ןופ טקעטש רע ,רָאה א
 סעּפע טוט ,ןעקרא ֹוצ וצ טייג אנוװָאדלָאּפָאעל !אניטוועלא ַײרעלָאמ
 ןטימ קוצ ןכעלקנערק א ַײברעד טיג ,ןגעוו-עציוי ןופ טכיראפ א
 ,ןטַײקיזָאלטנאלאט ןייק ןגָארטרעבירא טינ ןָאק יז .לסקא

 -גיק עקִיייפ יד ןופ ןלעמעג יד טכארטאב יז ןעוו ,יז טּפעש עָאנאה
 :רעליש ייווצ עטסקיייפ יד ריא אב ןענַײז עקיייפ יד ןשיוװצ ןוא ,רעד
 ,ןלָאמנָא טינ לָאז קילעז סָאװ .ןאמסקאלפ עקשיומ ןוא 'עדיורב קילעז
 סע ,טנאה רעד טימ ןּפאטנָא עטלָאמעגנָא סָאד ,ךיז טכוד ,ןעמ ןָאק
 ןעמענסיורא םיא ןָאק עמ ,לגיצ א זיא לגיצ א :םענראפ ןוא גָאװ טָאה
 -עגנָא ןיא רע ּוװ ,לטַײז סָאד זא ,אזא זיא ךיור א ;טנאוו רעד ןופ
 עשזוילאק א ןָא טלָאמ רֹע ביוא .ךיור טימ יו יוזא טקעמש ,טלָאמ
 ןזיא קילעז ,סופ א טימ ןטערטנַײרא ריא ןיא ךיז טליװ ,סאג רעד ףא
 -יפא--- רערעל ןוא סרעיצרעד עלא ןופ ,רעדניק עלא ןופ טנעקרענא
 טגָאלק סָאװ ,עשימ רעטעפ רעד ,רעטלאווראפ-טפאשטריוו רעד על
 עלא ,ןטנאלאט ליפוצ ןיוש ןאראפ זיא םייהרעדניק ןיא זא ,טפָא ךיז
 ןיא ,לזלרק ןשירארעטיל ןיא ,לזילרקיײלרעלַאמ ןיא ןעמונראפ ןענַײז
 עמ ןוא ,טלָאמ עמ -- רָאנ ןוא ,לזײרק-ץנאט ןיא ,לזַײרק ןשיטאמארד
 ,סעילפָאטראק יד ןראשמורא ;טגניז עמ ןוא ,טצנאט עמ ןוא ,טליּפש
 ןעמעוו ָאטינ זיא ןטרָאג ןפא ןרָאדימָאּפ יד אב זָארג סָאד ןטעיסיוא
 רעטעפ רעד עליפא-- ,גנופאש טימ ןעמונראפ ןענַײז עלא ,ןקיׂש וצ
 סיוא שיװ א רע טיג ,דליב א סקילעז ףא קוק א טוט רע ןעוו ,עשימ
 ןוא ,טציושראפ קידנעטש םיא אב זיא סָאװ ,ןרעטש ןטיירב םעד
 :טגָאז רע

 -סערג רעד עליפא ,יוויײס רעבָא ,טַײל א זןַײז טעוו ןקילעז ןופ --
 ,םאנסיוא ןָא ,עלא סיוכרוד ,עלא ..ןסע ךיוא ךַאד ליוו רעלָאמ רעט
 !ןטרָאג ןפא ןטעברא סיורא טונימ יד ןלָאז

 רעלָאמ רעטסעב רעד ןוא רעטשרע רעד ןעוועג זיא עדיורב קילעז
 -שיומ ןזיוואב טינ ךיז טָאה גָאט א םענייא ןיא זיב ,םייהרעדניק ןיא
 ּפָאק ןפא רָאה עלעמשטוק דנָאלב א טימ לגנִיי א ,ןאמסקאלפ עלעק
 סָאד טָאה ראפרעד ,ןעמערב ןָא ןוא סעִיװ ןָא טאמיק ןגיוא טימ ןוא
 -עגּפָארא .ליוה ןוא טעקאנ ענדָאמ סעּפע ןעזעגסיוא סנַײז םענָאּפ
 ,םייהרעדניק רעװָארוקסָארּפ ןופ רעטלאווראפ רעד םיא טָאה טכארב
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 םיא ךאפ טינ ךיא בָאה -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,וװָארוקסָארּפ ןיא --
 ןיילא ןיב ךיא .ווָאקראכ ןיא ןַײז ףראד טנאלאט אזא .רערעל ןייק
 רעטלאווראפ ןרָאװעג ןיב'כ ןעו ןוא ,טסירעלאוואק רענעזעוועג א
 טריפעגּפָארא ,ךעלגנַיי ערעטלע יד ןעמונעג ךיא בָאה ,םייהרעדניק ןופ
 -ער ןַײמ ןופ ןסָאשעגסיוא לָאמ ײרד ןוא ,רעלעק ןיא ,ןטנוא ףא ייז
 ,ילרעסיש א טרעהרעד ןבָאה סנרעיצרעד יד .טנאוו רעד ןיא רעװלָאװ
 ,ןפראד ערוועכ סָאװ ,סייוו ךיא רָאנ .סעשָאלאכ ןלאפעג ייז ןענַײז
 ןזיוװעגנָא טָאה רע -- .ףראדאב ןאמערוועכ רעד טָא סָאװ ,סייוו'כ ןוא
 רעמיצירערעל ןיא ןענאטשעג רענעריולראפ א זיא סָאװ ,ןעקשיומ ףא
 ,לריוג ןַײז ןרעװ טזיילעג לָאז סע ,טראוועג ןוא

 -עפ רעד טקרעמאב טָאה-- ,ןטנאלאט גונעג ןיוש ןבָאה רימ --
 | ,עשימ רעט

 -ראפ רעוװָארוקסָארּפ רעד טָאה -- ,ןייש וצ עלאק יד ,ןרָאסיכ א --
 ןוא ךלימרעיוז ןופ ייוו טוט ךיוב רעד -- ,טרעפטנעעגּפָא םיא רעטלאוו
 | ,ענעטעמס ןופ טינ

 זיא סָאװ ,עקטרוק רענרעדעל א ןיא ,ןסאּפמאל טימ ןזיוה ןיא
 א ןבעגעג ךיז טָאה רע ןעװ ,לָאמ סעדעי ןוא ,םיא ףא גנע ןעוועג
 טָאה ,ריט א טנפעעג טלָאװ עמ יוװ ,עּפירקס א ןבעגעג יז טָאה ,געוואב
 רע סָאװ ,ןלעמעג יד יװ ,קורדנַײא ןרעסערג א טכאמעג ןיילא רע
 -אב ןוא לעפטרַָאּפ ןַײז ןופ ןעמונעגסיורא ןרעדנא ןכָאנ סנייא טָאה
 -גסָאלשטנא ןופ קורדסיוא אזא ןעוועג זיא םיא אב .םעליוא םעד ןזיוו
 סע זא ,גנוטלאה רעצנאג ןַײז ןיא טַײקגנערטש אזא ,םענַאּפ ןפא טַײק
 -עלקנעווק עטסדנימ יד ןזַײװסיױרא ,סעּפע ןגָאז וצ עקיזיר א ןעוועג זיא
 אזא טימ טינ סיורא רעצעמע טמוק רעמָאט ,טכודעג טָאה סע .שינ
 טגיל סָאװ ,רעװלָאװער א סיורא רע טּפאכ ,רעדליב יד ןגעוו טרָאװ
 ןפא ךַײלג טסישרעד רע ןוא ,ענעשעק א ןיא ןטלאהאב םיא אב סיוועג
 ,טרָא

 טרעדָאפעג רע טָאה-- ,קענאווָאכיװ ןטסגרע רעַײא רימ טיג --
 ןופ ,ןויטקעפעד א טיג-- ,זיוהרעדניק ןופ ןרעטלאווראפ רעד אב
 ןוא ךיז וצ ןעמענ םיא לעװ ךיא ,ןרעוו רעטָאּפ טליװו ריא ןכלעוו
 - .טַײל א םיא ןופ ןכאמ

 קילדנעצ בלאה א זא ,ןרָאװעג ףלעפעג יוזא זיא טסירעלאוואק רעד
 א טימ ןרָאפעגקעװא זיא רע .םיא טימ ןרָאפ טלָאװעג טָאה רעדניק
 רעד טָאה ןָא טלמעד ןופ ןוא ,ןעלעקשיומ טזָאלעגרעביא ןוא ,עלעדיימ
 ,לייט ןייא .ןרעגאל ייווצ ףא ןטלָאּפשעצ ךיז םייהרעדניק רעוװַאקראכ
 -דנוא, רעסעב טלָאמ סע זא ,ןטלאהעג טָאה ,רערעסערג רעד טשרעוצ
 טייטשאב סָאװ ,רעבָא רערענעלק א ,לייט רעטייווצ א ,קילעז "רעז
 םעד ןבעגעגנּפָא עריוכב יד ןבָאה ,"םיניוועמ , זופ ,רעדניק ערעטלע ןופ
 ,עלעקשיומ רעװַארוקסָארּפ

 -- ןקוק םידָאדצ עדייב ןפיול ,לזַײרק-רעלָאמ סָאד טעברא סע ןעוו
 ,רעסעב ךיז טמוקאב ייווצ יד ןופ ןעמעוו אב

 טלעפעג ןענװעדלָאּפָאעל אניטוועלא עקרערעל דעד זא ,סיוא טזַײװ
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 -רעדסיוא ריא ,גנילביל ריא זיא קילעז שטָאכ ,עלעקשיומ רעמ ךיוא
 ליו ,דליב א סעלעקשיומ אב טייטש יז ןעוו ,לָאמ עקינייא .רעטליײיוו
 ,רעכיז טינ ןיא יז רָאנ ,ןטכיראפ ,גנוקרעמאב א ןכאמ ,ךיז טכוד ,יז
 ףראד יצ ןוא עקיטכיר א ןַײז טעװ גנוקרעמאב יד יצ ,טלפייווצ יז
 ,ילרעלָאמ סעקשיומ ךעסונ ריא ןיא טינ זיא'ס .ןטכיראפ עקאט ןעמ
 . ןוא ,ןקילעז אב יװ ,רעכַײלג ןייק טינ לָאמניײק טױלּפ א זיא םיא אב
 לסיב א ,טױלּפ רעכעלמורק א זיא סע .טלָאמעגנָא טלָאװ ןיילא יז יו
 -ייש א עקפאד טינ רע זיא-- טנוה א טלָאמ רע ביוא .רענעכָארבעצ א
 -לאוועגסיוא ,ראווק ,ראד ,קעזווינ א ,שינעעזראפ א רָאג לָאמטּפָא ,רענ
 טפָאלש סָאװ ,ןקנארק א אב יװ ,עטיור ןגיוא יד-- ,ץומש ןיא טרעג
 קידנעטש טינ למיה רעד זיא לעמעג סעקשיומ ףא .טכענ יד ךרוד טינ
 ,ךעלדנקלָאװ עוװארעשטוק ענייש טימ טקעדאב טינ ,יולב ןוא ןייר
 ןיא טלקַײקעגסױא יו יוזא ןיא למיה רעד זא ,םיא אב ךיז טכאמ'ס
 ,למיה רעשידרע ןא ,דרע

 יד, סעצערעפ טנעיילעג סאלק ןיא טָאה עמ יװ ,םעד ךָאנ ,לָאמנייא
 ייווצ ,ץאק א עקשיומ ןוא ץאק א טלָאמעגנָא קילעז טָאה ,"ץאק עמורפ
 ץאק יד זיא ןקילעז אב .רערעדנא רעד ףא ענייא עכעלנע ּפאנק ,ץעק
 .סיפ יד ףֹא "ןקָאז , עסיײװ ,עלעטנאמ ןרעטופ ןרעבליז א טימ ,ץאק א
 ןָא םיוק סע טעז עמ ,לכעלַײנק א יו ,טגיל עלעגייפ עטקיטשרעד סָאד
 -גייא עטעפ יד .םענַאּפ ןכעלשטנעמ א ץאק יד רָאג טָאה ןעקשיומ אב
 ןוא ,סיורג רעיײז ןענַײז לגענ יד ,ןגינעגראפ טימ לופ ןענַײז ךעל
 -ךָאנ עבָארג טימ יװ יוזא ייז ןבָאה ,ךעלעשיק יד ףופ עטזָאלעגסיורא
 -עז ,ןברָאק ןכעלקילגמוא ןופ לרעּפרעק םעניא ךיז ןכָאטשעגנילא ןעל
 ןכערבראפ ריא ,ענעזָאלעגוצ א ,עשימײה א ןזיא ץאק סקיל
 טוג ךיז ןעמ ףראד ץאק סעלעקשיומ ראפ ,סיורג יוזא טינ זיא
 ,ןטיה

 רע טמענ ,ײװמארט ןיא ןַײרא ךיז טפאכ עלעקשיומ רָאנ יװ
 ןגיובנלע ןטימ ןלעטשראפ וצ ךיז קידנעימאב ,ןוא םָאבלא ןַײז סיורא
 -יט ,, טרָאװ סָאד ."שזאּפיט, ןלָאמ רע טמענ ,לטעלב עטשימעגפוא סָאד
 םיא זיא'ס ןוא ,ַײרעלָאמ ןופ ןרערעל רעד אב טרעהעג רע טָאה "שזאּפ
 ,ןלעפעג רעייז

 ןוא ןעקרא וצ עשטּפעש א רע טוט-- ,שֹזאּפיט רעטוג א זיא טָא --
 ןעוו ןוא ,ןלָאמ םיא ןָא טבייה רע ,רישזאסאפ א ףא ןגיוא יד ןָא טליצ
 יראפ ,לגניי א טַײצ עצנאג יד םיא ףא טקוק סע זא ,טקרעמאב רענעי
 טבײלב רעַײלב רעד ,רעטצנעפ םוצ ּפָאק םעד עלעקשיומ טעווערעק
 וצ רעדיוו ךיז רע טמענ ךָאנרעד ,ריּפאּפ עלעטעלב ןפא עלַײװ א ןגיל
 .טעברא רעד

 -שיומ ןוא עקרא יוװ ,םעדכָאנ ,גָאט ןקידשעדיוכ-ףָאס א םענייא ןיא
 -מארט יד ףא טזַײרקעגמורא יײװציָאש א םידומיל יד ךָאנ ןבָאה עק
 :רעוואכ ןַײז וצ ןפורעגנָא ךיז עקשיומ טָאה ,טָאטש רעד רעביא ןעַײװ

 -עטניּפ ײרד, טנַײה טייג סע ,רעטאעט ןיא רימ ןרָאפ טציא --
 .ךע
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 רעשידִיי רעװקסָאמ רעד ןעמוקעג זיא ווָאקראכ ןייק ןלָארטסאג ףא
 ,ךעלעקבאב עסייה, ןעגניז ןעמ טרעה ןסאג יד ןיא .רעטאעטירעמאק
 ןוא ,סאג רעד רעביא טסייג *...םיניוק ,טפיוק ,טפיוק ,..טפיוק ,ךעלעדִיי
 יד ןיב ךיא , :רעיוא ןיא ךַײלג ריד יירשעג א רעצעמע טוט לָאמאטימ
 ,טלעג ראפ עליפא טעליב א ןגירק וצ רעווש זיא סע ."ענכאי עבָאב
 רעדניק ןזָאלנַײרא סע טעװ רע ,לאלכיב ןוא ,טלעג ןָא ךָאנ טנַײה
 ַאי ןעמ טזָאל ןעלעקשיומ רעבָא ?רעטאעט ןיא טנװַא ןיא ןיילא-ןייא
 זא ,טגָאז רע ןוא ,ןעלקאטקעּפס ייווצ ףא ןעוועג ןיוש זיא רע ,ןַײרא
 -נילרא רע טעװ לָאמ ליפיוזא ,ןייגנַײרא ןלעװ רָאנ לָאז רע לָאמ לפיוו
 ,עשזָאל א ןיא רע טעוװ ןציז ןוא ,ןייג

 עלא ןופ לגנִיי עטסקידלזאמ סָאד ,עטסכעלקילג סָאד ,סעמעעב
 ןָאק רעוװ .ןאמסקאלפ עקשיומ ןעוועג טציא זיא ווָאקראכ ןיא ךעלגנַיי
 טסיטרא ןטמיראב ןטימ טעדנַײרפאב ךיז טָאה רע !םיא וצ ןכַײלג ךיז
 ,םיא זיא ןיקסוז ,גנילביל סניקסוז ןרָאװעג זיא רע ,ןיקסוז ןימָאיניב
 א ראפ סָאװ לַײװ ,ןטאט א ןופ רעסעב -- ,עטאט רעסעמע ןא יװ יוזא
 ןייג לָאז ,לקָאנעב ןַײז ,ןוז ןַײז זא ,ןעימאב יוזא סע ךיז טעװ עטאט
 -ַאקראכ א םענייא אב עדייב ךיז יז ןבָאה טנאקאב ?רעטאעט ןיא טפָא
 ןיא .טסאגוצ ןעמוקעגנַײרא זיא ןיקסוז ןעמעוו וצ ,רָאטּפלוקס רעוו
 וצ רוטּפלוקס ןייא ןופ ןייגמורא ןעזרעד ןימָאיניב טָאה טאטשראוו
 ןבעגעג קידסעניוועמ טָאה סָאװ ,לגנַיי קירָאהדנַאלב א רעטייווצ רעד
 טימ רע טָאה -- ,"טוג זיא סָאד , .ןיילא ךיז וצ קידנדייר ,ןעגנוצאשּפָא
 טלָאװ ּפָאק רעד זא ,טכוד רימ,, ...רוגיפ ןייא ףא טלטַײטעג טנאה רעד
 ןַײז ןעוועג זיא-- "טַײז א ןיא טיירדעגסיוא לסיב א ןַײז טפראדעג
 ,רוגיפ רעטייווצ א ןגעוו גנוניימ

 םאב טגערפעג ליטש טסיטרא רעד טָאה--?לגנִיי סָאד זיא רע --
 ,רָאטּפלוקס

 ענַײז ןזַײװ רימ טגנערב רע .לטאי קיייפ א .םייהרעדניק 'ןופ --
 יד, לעמעג טצעל סעקשיומ ןזיוואב טָאה רָאטּפלוקס רעד -- ,ןלעמעג
 רעד .ןעלדנעמיםעכאנעמ טימ ןקיכלימ םעד עיוועט ןופ שינעגעגאב
 רע .ןרָאװעג ןלעפעג ןעניקסוז זיא לעמעג סָאד עפוג ןוא טכארטראפ
 ,ךיז ןבעל טצעזעגקעווא ןעקשיומ טָאה

 ,םיא אב טגערפעג רע טָאה --?גנאל ןיוש טסלָאמ --
 ...םָארגָאּפ ןְכָאנ ןלָאמ ןביוהעגנָא בָאה ךיא --
 ?וטסיב ןענאוונופ ---
 -גָאּפ רעװָארוקסָארּפ ןגעו טרעהעג טָאה ריא .וװָארוקסָארּפ ןופ --

 ?םָאר

 -ַארגָאּפ ךאס א ןגעװו טרעהעג בָאה ךיא ...טרעהעג בָאה ךיא --
 טלארטשעג רעִירפ טונימ א טימ ןבָאה סָאװ ,ןגיוא סניקסוז -- .ןעמ
 ,קירעיורט ןרָאװעג ןענַײז ,טַײקיטסול טימ ,דיירפ טימ

 ךיז רעטַײװ רע טָאה ---?וָאקראכ ןייק רעהא וטסמוק יװ ןוא --
 ,טגערפעגכָאנ

 ,ןטיבעגסיוא ךימ טָאה עמ --

79 



 --?ןעמעוו ףא ?סָאװ ףא ?ןטיבעגסיוא ךיד טָאה עמ ,טסייה סָאװ --
 ,ןענאטשראפ טינ ןיקסוז טָאה

 טינ ךיז טָאה סָאװ ,עלעדיימ א ףא ןטיבעגסיוא ךימ טָאה עמ --
 םייהרעדניק ןופ רעטלאווראפ רעװָארוקסַארּפ רעד ,ןענרעל טלַאװעג
 ..ןענרעל ךיז ןלעװ ַאי יז טעוו םיא אב זא ,טגָאזעג טָאה

 טימ ןָאטעג פאלק א ךעליירפ טָאה רע .טכאלעצ ךיז טָאה ןיקסוז
 ,ינק א רעביא ןעלעקשיומ טנאה רעד

 ?ןעוועג ןיוש וטסיב רעטאעט ןיא ןוא ,ונ --

 ןעוועג ,רעדניק עפורג א ,רַימ ןענַײז ,גָאטאב ,קיטנוז ןקירָאפ --
 ךָאד טַײז ריא .טלָאמעגנָא ךַײא בָאה ךיא ."ןרעכאמפעשיק , רעד ףא
 ,ןיקסוז

 -גוווראפ ךיז ןיקסוז טָאה -- ?ןלָאמוצנָא ןזיוואב ךימ וטסָאה ןעוו --
 ,טרעד

 ,ענכאי עבָאב יד ,ןרעכאמפעשיק יד ...ךילא טינ --
 ?ןעמוקאב טוג ךיז טָאה'ס ןוא --
 ךיא לעװ ,זדנוא אב ןַײז טעװ ריא ביוא רָאנ .טינ סייוו ךיא --

 ,ןזַײװ ךַײא
 וד סָאװ ,ץלא ןזַײװ רימ טסעוװ וד ןוא ,ןַײז ךיא לעװ עדאווא --

 ,טלָאמעגנָא טסָאה

 ןעניקסוז ןימָאיניב ןופ טפאשטנַײרפ יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה יוזא
 ,םייהרעדניק ןיא ןעמוקעג זיא ןיקסוז .ןענאמסקאלפ עלעקשיומ טימ
 -נענַײש א ,עקשיומ ןיא רעדניק עלא טימ שינעגעגאב רעד סייב ןוא
 -עג טָאה רע .רעטליײיװרעדסיוא ןַײז סלא ,םיא ןבעל ןסעזעג ,רעקיד
 ךעלּפענק עטראה עטעשַאּפ יד טינ ,ןלָאמ וצ בראפ ןעקשיומ טכארב
 ,ןַאטראק לקיטש קיכעלַײק-םורק א ףא טּפעלקעגנָא ןענַײז סָאװ ,בראפ
 ,בראפילייא סעקיבויט ךאס א טימ עקשוּפ עקיטראסיורג א רָאנ

 ידא ןַײמ וטסָאה טָא .יןזלכוו רימ גנערב ןוא ,עלעקשיומ ,לָאמ --
 ...עציניטסָאג ןופ סער

 אזא ןַײז ענאקעמ טינ טעװ רעװ ףןוא ןכַײלג ךיז ןָאק רעוװ זיא
 -רעד ןוא ,לקאטקעּפס םענופ בײהנָא ןראפ ,טנװַא ןיא ?לגנִיי ךעלקילג
 ןשטנעמ ןיומאה א זיא ,טקידנעעג ךיז טָאה לקאטקעּפס רעד ןעוו ,ךָאנ
 ,ןייגנַײרא ןלעװ ייז ןעוו ,ןטסיטרא יד ןעז ליו עמ .רעטאעט ןבעל
 ןוא ,םענָאּפ ןיא רעטנעענ ייֵז ןָאט קוק א ,ןייגסיורא ןלעװ ייז זעוו
 ַאש א ןייטש ןָאק עמ .ןעניקסוז טימ ןסלעָאכימ ןעז ןעמ ליוװ טּפיוהרעד
 ןַאט שטאּפ א ,טנעָאנ רָאג ןעז וצ ייז יבא ,סאג רעד ףא ייווצ ןוא
 יד ייז ןָאט קירד א ךיוא ,ןבעגנַײא ךיז טעװ סע ביוא ןוא ,?ָאוארב,
 רע ןעװ ,ןעניקסוז ןעז ןָאק רע ןסכאי א זיא עלעקשיומ רָאנ ,טנעה
 ןדאלעגנַלא ךָאד םיא טָאה ןיקסוז .ליוו רע לפיוו ,םיא טימ ןדייר ,ליוו
 ,רעמונ ןיא ךיז וצ

 ,םעד ךָאנ טָאה -- ,"ךעלעטניּפ ַײרד , ףא רעטאעט ןיא רימ ןרָאפ --
 -מארט ןפא ךיז ןעילטאק ןופ ּפָאק ןיא טלדניוװשעג טוג ןיוש טָאה'ס יו
 ,ןעקרא וצ עקשיומ ןָאטעג גָאז א ,ַײװ
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 ,ָאי ףראד ךיא רעבָא ,רעטאעט ןיא טעליב ןייק טינ טספראד וד --
 שעמאמ טָאה עקרא-- ,ןזָאלנַײרא טינ טעליב א ןָא ךָאד ןעמ טעװ ךימ
 טָאה רע רָאנ ,רעטאעט ןיא ןייג טלָאװעג םיא ךיז טָאה יוזא ,טלּפאצעג
 ךיא --.עקרא ,רע זיא רעװ ןוא עלעקשיומ זיא רעװ ,טקנעדעג טוג
 ,טגָאזעג רע טָאה --- ,םייהא ןרָאפ לעװ

 לעװ ךיא .רימ טימ ןייגנַײרא טסעוװ !םוק זיא ,םוק גָאז ךיא זא --
 -עסַײמ טגָאזעגוצ עלעקשיומ טָאה-- ,סעקראמארטנָאק ייווצ ןעמענ
 עלא ןעמענוצ ןַאק רע ,סעקראמארטנָאק ייווצ רָאנ טינ סָאװ ,סָאבעלאב
 ,ןלעוו לָאז רע רָאנ ביוא ,ןטעליב

 עקרא רעקיטכיזרָאפ רעד טָאה -- ?ןקיטכענ רימ ןלעװ ּוװ ןוא --
 ,טלקנעווקעג ךיז ץלא

 ןַײז ןיא ןקיטכעג לעװ ךיא .ןעניקסוז אב ןקיטכענ ךלעװ רימ --
 ,רעמונ רעדנא ןא ןיא טרָא ןא ןעניפעג רע טעװ ריד ראפ ןוא ,רעמונ

 טינ ךָאד ןבָאה רימ ,ןזָאלענּפָא טינ ךַאד זדנוא טָאה עמ רעבָא --
 יקנעוק וצ ךיז טרעהעגפוא טינ עקרא טָאה -- ,שינעביולרעד ןייק
 ,ךעשיוכ ןָאט ךיז טעװ םייהרעדניק ןיא -- ,ןעל

 .זדנוא ראפ ןלעטשנַײא ךיז טעװ ןיקסוז .עריומ טינ בָאה --
 טסעפ יוזא ןיא ץלא ביוא .ןעוועג םיקסאמ עקרא זיא -- ,טוג --

 ןצעזרעביא ךיז ןעמ ןָאק ,רעצישאב רעד זיא ןיקסוז ןוא ,טנרַאװאב
 .רעטאעט םוצ טייג סָאװ ,ילוומארט ןפא

 רָאנ ,לקאטקעּפס ןופ בײהנָא ןראפ טַײצ א ,ירפ ןעוועג ךָאנ זיא סע
 ךיז עקשיומ טָאה שינרעטאמ טימ .ןעוועג ןיוש זיא םעליוא רעשּפיה א
 לרעטצנעפ סָאד .רָאטארטסינימדא ןופ לרעטצנעפ םוצ טּפוטשעגכרוד
 ,סעקפיצ יד ףא טלעטשעג ךיז טָאה רע ןוא ,סכיוה א זיא

 .טגָאזעג רע טָאה --- ,סעקראמארטנָאק ייווצ ףראד ךיא --
 -ארטסינימדא יד טָאה -- ,סעקראמארטנָאק ןופ ךיוא ןיוש טסייוו --

 ןעמ טזָאל טנװָא ןיא ,םייהא ייג ,ייג-- ,לטעקש סָאד טקוקעגנָא עשרָאט
 ,ןילרא טינ רעטאעט ןיא רעדניק

 ןע;לרשעגנַײרא עקשיומ טָאה -- ,ןעניקסוז ןפורסיורא טעב ךיא --
 ,לרעטצנעפ ןיא

 ?ןפורסיורא טינ וטסליוװ ןסלעָאכימ ?וטסליװ ךָאנ ןעמעוו ןוא --
 יוזאיוו -- ,לטיב ןָא ,לָאק ךייוו א טימ ןיוש טגָאזעג יז טָאה -- ,עלעראנ
 ,טרימירגראפ ןיוש ךָאד זיא רע ,ןפורסיורא ןעניקסוז ךיא ןָאק

 זיא--- ,ןזָאלנַײרא קידנעטש ךימ טעוװ עמ זא ,טגָאזעג טָאה רע --
 ,ןטָארטענּפָא טינ עקשיומ

 ?רענעגייא ןא רענַײד זיא רע --
 ,רענעגייא זא --
 סָאד טנאה רעד ןיא ןעמונעג טָאה יז ---?עילימאפ ןַײד זיא יו --

 ,לשיט ןפא ןגעלעג ריא אב ןענַײז סָאװ ,ךעלעטעצ לקעּפ
 רעטלארטשעגפוא ןא טימ עקשיומ טָאה --!ןאמסקאלפ סייה ךיא --

 ,לרעטצנעפילענוט ןכעלגנעל ןיא טרעטיימורטעגנילרא גנונעפַאה
 .ןעוועג טינ רע זיא ןעלטעצ יד ןיא
 ..ןעגנילקנָא לעװ ךיא ,עלעגנַיי ,סיוא רָאנ טראוו --

24 



 ,ןעגנולקעגנָא טָאה יז
 ,לבַײרט סָאד קידנגיילקעווא ,יז טָאה -- ,ןזָאלנַײרא טסייה רע --

 טלָאװ רעטאעט ןבלאה א--.סעלַײּפסיה עקירעביא ןָא ןעוועג עידיומ
 ,טינ ךיא בָאה רעטרע עטרירעמונ ןייק ...טסיזמוא טזָאלעגנַײרא רע
 ,לוטש ןטלעטשעגוצ א ףא ןציז טסעוו

 -רע רעד ןיא ןוא ,קילג ןופ ןוא דיירפ ןופ ןטכיולעג טָאה עקשיומ
 -עג םיא טָאה עמ זא ,טּפאכעג טינ עליפא ךיז רע טָאה עגער רעטש
 ןבעגעג ,םעד ןגעוו טנַאמרעד םיא טָאה עקרא .טעליב ןייא רָאנ ןבעג
 ,טַײז רעד ןיא םיא סיוטש א

 יװ ,ןעירשעגסיוא עקשיומ טָאה--!טעליב א ךָאנ ףראד ךיא --
 .טעוועבאראב םיא טלָאװ עמ

 עשרָאטארטסינימדא יד--!םענייא טסָאה וד סָאװ ,ןדירפוצ ילז --
 ןוא ןאמערוועכ ןטימ ךיז ןקעסייא וצ דלודעג סָאד ןרָאלראפ ןיוש טָאה
 ,לרעטצנעפ ריא ןופ עקטרָאפ יד טכאמראפ

 "אעט ןופ סעסאק ייווצ יד אב ןענאטשעג זיא סָאװ ,םעליוא רעד
 ןא ןעגנאהעג ,לייטרוא רעבראה א יװ ,זיא סע עכלעוו רעביא ,רעט
 -עג טָאה ,"גאלשנא, סעיסיוא עצראווש עטעפ עסיורג טימ טפירשפוא
 ףא יװ ,טנאה רעד ןיא עקראמארטנָאק ןַײז טימ ןעקשיומ ףא טקוק
 ןעמ טוט סָאװ רעבָא .טקילגעגּפָא רעייז טָאה םיא סָאװ ,ןשטנעמ א
 ?ייווצ ףראד עמ זא ,טעליב ןייא טימ

 טּפטטשעגרעטנוא עקרא  טָאה-- ,קינייװניא ןַײרא ןיֹוש יג --
 -עוו םענעטכיולאב-לעה ןיא טריפעג טָאה סָאװ ,ריט רעד ֹוצ ןעקשיומ
 -סיוא יד טימ ןוא ןעלגיּפש יד טימ ןוא ןבָארעדראג יד טימ לויביטס
 ביײהנָא ןראפ ,קירוצ ןוא ןיה טריצאּפש ןבָאה סָאװ ,רעיושוצ עטצוּפעג
 ,גנולעטשרָאפ רעד ןופ

 ,טנאה רעד ראפ ןעקרא ןעמונעגנָא טָאה עקשיומ -- ?וד ןוא --
 ,םיא ןופ ןפיולטנא דלאב טעװ רע זא ,קידנבָאה עריומ

 ,םייהא ןרעקמוא ךיז לעװ ךיא !ךיא ןיב סָאװ ?ךיא --
 ןַאטעג פוטש א ןדיישטנא טָאה רע -- .טינ רעטיצ .רימ טימ םוק --

 ןטלאהראפ ןעקרא ןעמ טָאה ריט רעד אב רעבָא ,סיורָאפ ןעקרא
 קידנבעג קוק א טינ ,ךָאנרעד ןוא טכארטעג עקשיומ טָאה עלַײװ א

 ךיז ןענעגעזעג םוצ טנאה יד קילַײא םיא טגנאלרעד ,םענָאּפ ןיא ןעקרא
 ןייג טזָאלעג ךיז ןוא סאג ןפא סיורא זיא עקרא .קיניײװניא ןילרא ןוא
 ךָאנ זיא סָאװ ,טעליבייײוװמארט ןטצעל םעד ןבעגסיוא -- ַײוװומארט םוצ
 .ענעשעק ןיא םיא אב ןעוועג

 טונימ ייווצ ןיא זיא ,ּפָא ךיז טלעטש ַײוװומארט רעד ּוװ ,גָאר ןפא
 םעד טּפאכעגרעביא םיוק טָאה רע .עקשיומ ןפיול וצ ןעמוקעג םורא
 | ,םעטָא

 ךָאנ טסיב וד ןוא ַײװמארט ןייק ןעוועג טינ זיא סע סָאװ ,טוג --
 -עג ךיז עקשיומ טָאה -- ,ןעמאזוצ ןרָאפ ןלעװ רימ .ןרָאפעגקעװא טינ
 ,טיירפ

 -ארטנַאק ןַײז זא ,טלייצרעד עקשיומ טָאה ,ַײוװמארט ןיא קידנציז
 ןגיוצעגסיוא ךיז ןבָאה טנעה ךאס א ,טרעקוצראפ ןעמ טָאה עקראמ
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 סע ןעמעוו ,עליפא טקרעמאב טינ טָאה רע ןוא ,ריּפאּפ לקיסאּפ םוצ
 ..טּפאכעגסיוא טָאה סע רעו ,ןעמוקעגנָא זיא

 -יא ענעדירפוצ קראטש ,םייהא טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ךעלגנַיי יד
 ןעייטש ערעייז ךעלטעב יד ּוװ ,רעמיצפָאלש ןיא ,ןטייווצ ןטימ רענ
 -עג ךיז ,ןפָאלשעג ןיוש ןענַײז עלא ןעוו ,גנאל ייז ןבָאה ,סענייכשיב
 םענופ ןקורדנַײא טימ לופ ןעוועג ןטלָאװ ייז יו טארוקא ,טעקשוש
 ..ןעזעג טינ ןבָאה ייז ןכלעוו ,לקאטקעּפס ןקיטכערּפ

 ףמָאל ןסאג רעד טנַײש רעטצנעפ ןיא

 א טימ רעיומ גנעל רעד ןיא רענעגיוצעגסיוא ,רעקיקָאטשיײװצ א
 ,לויביטסעוו ןעמארעג ןוא ןסיורג ןקיזָאד םעד ןיא .לויביטסעװ ןסיורג
 טימ לרעמיצ קיטַײז א ןאראפ ןיא ,ריט רעקידנסיורד רעד ןגעקטנא
 סע .ןכאמראפ ןוא ןענעפע ןייא ןיא ךיז טלאה סָאװ ,לריט ןיילק א
 א ןיהא רעדיװו םוא ךיז טרעק ןוא לרעמיצ םענופ סיורא טפיול
 רענייש א טימ ,ןלירביןרָאה ןיא ,סקווולטימ ןופ רעקירעדינ ,לשטנעמ
 ,ליומ ןיא סָאריּפאּפ א טימ ןוא דרָאב רענעריושעגרעטנוא רעצראווש
 ןעיירדרעביא ,ריט יד ןסילשראפ וצ טינ רע טסעגראפ ןפיולסיורא םאב
 ,ךיז וצ לטנעה סָאד ןָאט יצ א ךָאנרעד ןוא ,לָאמ ייווצ לסילׂש ןטימ
 ךיוא טסעגראפ רע .ןסָאלשראפ זיא ריט יד זא ,ןגַײצרעביא ךיז יידעק
 זיא'ס ּוװ ,ריט רעד ףא לדליש ןפא קילב ןקילַײא ןא ןּפאכ ֹוצ טינ
 רעדָא טלפייוצעג טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,32גמ62צ0זחעה ןבירשעגנָא
 ,ןיילא רע זיא סָאד --"?ישטשויודעוואז , רעד סָאװ ,טרעדנּוװעג ךיז

 ,דלודעגמוא טימ טראוו ,טנאה רעד ןיא ריּפאּפ א טימ ,טיאכ עקרא
 וצ ןפורניײרא לָאמא ןיוש םיא לָאז שטנעמ רעקידנפיולמורא רעד זא
 -סיורא םיא טָאה עמ---"קינזָאלסיױרא , רעקידנעייווצ א זיא עקרא .ךיז
 ,סעפורג ןביז עלא טקידנעראפ ןיוש טָאה רע ּוװ ,לוש רעד ןופ טזָאלעג
 ןבעל רע טעװ טציא .םייהרעדניק ןופ טזָאלעגסיורא םיא טָאה עמ ןוא
 -נַײרא םאב לדליש א טָאה סָאװ ,רעיומ ןקיקָאטשיײװצ םעד טָא ןיא
 ,רעטעברא עכעלטנגוי ראפ זיוה -- 2111 גנאג

 יראה א ףא טליּפשעג ןעמ טָאה קָאטש ןטייווצ ,ןטשרעבייא ןפא
 .עלייק רעלאקיזומ א סעּפע ךָאנ ףא ןוא עקַײלאלאב א ףא ,עקשָאמ
 -עגסיורא טָאה יז עכלעוו ,ןעגנאלק עקידנפַײּפ ןוא עקידנצלירג יד טיול
 רָאנ זיא סע ;זיא סָאד סָאװ ,ןלעטשוצטסעפ רעווש ןעוועג זיא ,ןבעג
 -ראפ רעשפע יצ ,עדייב ענעי טרעטש עלייק יד זא ,רָאלק ןעוועג
 ןעגנאלק יד ...ריא ןרעטש עקַײלאלאב רעד טימ עקשָאמראה יד ,טרעק
 -נוא ןפא ןלאפעג רעווש ןוא קיכליה ןענַײז קָאטש ןטשרעבייא ןופ
 רָאנ טינ לגוסעמ ןענַײז סָאװ ,ךעלדנייטש עפראש יװ יוזא ,ןשרעט
 יד טָאה ךָאנרעד .ּפָאק םעד ןטעלּפ ךיוא רָאנ ,ןרעיוא יד ןביוטראפ
 סע .למוט רעקראטש א ןרָאװעג ןיא'ס ןוא ,טרעהעגפוא ַײרעליּפש
 ,ילרעּפאלק א .סעליוק עטגערעגפוא ןוא עכיוה ןרעה טזָאלעג ךיז ןבָאה
 יד ןיא לשטנעמ סָאד .ןגָאלשעג ךיז טלָאװ עמ יװ יוזא ,ַײרעלאפ א

6 



 ןטרָאד ,ןסיורד ןיא ןפָאלעגסיורא זיא דרָאב רעד טימ ןוא ןלירב-ןרָאה
 -עג ןיא קַאטש ןטשרעבייא ןפא ןעוװ ,ןאד רָאנ ןוא ,ןרָאװעג םעלענ
 .ןסקאוועגסיוא רעדיוו רע זיא ,רעליטש ןרָאװ

 --,רעטלאווראפ רעטוג ןייק טינ ןוא זיוה טוג ןייק טינ זיא סע,
 רעטציוושראפ רעד ןיא ריּפאּפ סָאד קידנטלאה ,טכארטעג עקרא טָאה
 ףראד רע ןעװ ,ןסיורד ןיא טפיולטנא רעטלאווראפ רעד -- .טנאה
 וצ ָאד עריומ טָאה ןילא רע זא ,סיוא טזַײװ ,קינייװניא ןַײז
 .?ןַײז

 ,ןבירשעגנָא זיא'ס ּוװ ,לריּפאּפ סָאד ןסײרעצ ןעקרא ךיז טליו סע
 ךיז ןראשסיורא ןוא ,*.ּפ ,ר .ד, ןיא ןענעדרָאנַײא םיא לָאז עמ זא
 ,קירוצ ףא רעהא ןרעקמוא טינ ךיז לָאמנייק ןוא ןייגקעווא ,ןענאדנופ
 סע ?ןקיטכענרעביא טנַײה רע טעװ ּוװ ,ןייג וצ רע טָאה ןיהּוװ רעבָא
 עלעקשימ רעװװאכ ןטסעב ןַײז וצ ליפעג-עניק א םורא םיא טּפאכ
 -טסנוק רעד ןיא ןענרעל וועיק ןייק ןרָאפעגקעווא זיא סָאװ ,ןאמסקאלפ
 ןבעל ןטרָאד טעװ רע ,םיא ןופ רעסעב עדאווא זיא ןעלעקשיומ ,לוש
 ךָאנ ןוא .רעסאוו ןיא שיפ א יװ ,ןליפ ךיז ןוא רעלָאמ עגנוי ןשיווצ
 יד ,עװקסָאמ ןייק שזא ןרָאפעגקעװא זיא סָאװ ,ןעלערימ זיא רעסעב
 ןוא לדיפ א ףא טליּפש עכלעוו ,עלערימ עקיגיוא-יולב יד ,עקניסַײװ
 ןפורעגסיורא קידנעטש סרערעל ןוא סנרעִיצרעד יד אב טָאה סָאװ
 -ראפ ןרעוװ ךַײלג ןָאק סָאװ ,לטייווק יא יו ,סענָאמכאר ןרעדנוזאב א
 סע ,טרעקראפ ,ןוא ,ןעלטרעצ טינ סע דנאנאכָאנ טעװ עמ ביוא ,טקלעוו
 -נעטש ןטלאה סע טעוװ עמ ןעוו ,ןע;לברעדנאנאפ ךיז ןייש ןטלעז טעוװו
 ןענרעל טעװ עלערימ עקיזַאד יד -- ,טכיזפוא ןעײרט א רעטנוא קיד
 יּפָא ןטרָאד ךיז טָאה לָאמאטימ .לוש רעלאקיזומ א ןיא ,עװקסָאמ ןיא
 רע ןוא טנאקיזומ א ךיוא ןיילא זיא סָאװ ,רעטעפ א רעריא טכוזעג
 ןיא ךיז יז טגיו טציא .םיא אב ןבעל לָאז עצינעמעלּפ ןַײז זא ,ליוו
 ריא ףא ןיוש טראוו עװקסָאמ ןיא ןוא ,?עװקסָאמ -- ווָאקראכ, ןָאגאוו
 ,רעטעפ רעטוג רעד

 ןפורעגנילרא זיוה-טנגוי םענופ רעטלאווראפ רעד טָאה ףָאסלָאקּפָאס
 ןגנאל א ןיא עילימאפ ןוא ןעמָאנ סעקרא ןבירשעגנילרא ,ןעקרא
 א ןעמונעגסיורא ענעשעק רעד ןופ רע טָאה ךָאנרעד ,ךוב ןלָאמש ןוא
 -עגפוא ,עלעסילש עקיטיינ סָאד ייז ןשיוװצ טכוזעגפוא ,ןעלסילש לטניב
 סטכער ןענאטשעג זיא סָאװ ,ןטסאק םענרעזַײא ןסיורג םעד טנפע
 -גדיישראפ עלעפילה ןיילק א ןטרָאד ןופ טּפאכעגסיורא ןוא ,שיט םענופ
 / .סענַאלאט עקירילַאק

 --,טגָאזעג םיא רע טָאה -- ,ןכָאװ ייווצ ףא זַײּפש וטסָאה ָאד --
 טסעו וד ביוא ,סערעשטעוו ןצפופ ןוא ןקיטימ ןצפופ ,ןקיטשירפ ןצפופ
 ןייצ יד ןגייל וטסעוװ ,ןּפעלשסיורא יײז ריד אב טעװ עמ יצ ,ןרילראפ
 טָא ןוא .ןעמוקאב טסָאה וד זא ,רעטנוא ךיז בַײרש .סעצילָאּפ יד ףא
 םעניא טרָא רעדנא ןא ףא ץירק א טכאמעג לגָאנ א טימ רע טָאה -- ,ַאד
 ,טעב ענרעזַײא ןא ןגָארקעג טסָאה וד זא ,רעטנוא ךיז בַײרש -- ,טפעה
 א ןוא ךעלַײל א ,לכיצ א ,ןשיק עווָאטאו א ,ץארטאמ םענעיורטש א
 ןפיוקראפ ןגָארטסיױרא סעּפע טסעוו וד ביוא ,ערדלָאק ענעלָאװ-בלאה
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 יראפ עגנוי ראפ עינָאלָאק א ןיא ןקישּפָא ךיד ןעמ טעװ ,קראמ ןפא
 ,רעכערב

 עכלעוו ,סענָאלאט יד טימ ןוא ,ןבירשעגרעטנוא ךיז טָאה עקרא
 -רעצליה ןטימ ןוא ,טנאה רעד ןיא טקירדעגפיונוצ ןטלאהעג טָאה רע
 ןיא ,סטוג-ןואיבַאה לסיב ןיילק ןַײז ןגעלעג זיא סע ּוװ ,לטסעק םענ
 ,קַאטש ןטשרעבייא ןפא ןביוהעגפוא ךיז רע טָאה ,טנאה רערעדנא רעד

 עגנאל ייווצ יד טימ ןוא טיפוס ןכיוה ןטימ רעמיצ ןסיורג םעניא
 ןעקרא ראפ טכירעגמוא זיא טנעװ יד אב ןטעב עטלעטשעגסיוא ןעייר
 ףעקייט טָאה רע .ןעוועג טינ זיא שטנעמ ןייא ןייק ,ליטש רָאג ןעוועג
 ןבָארג א-- סנַײז ןגעמראפ עטסערג סָאד לטסעק םענופ ןעמונעגסיורא
 -ַיז טימ ןבירשראפ ןעוועג ןיוש זיא טפלעה א ּוװ ,טפעה םעניימעגלא
 -אט טאהעג ןבָאה םייהרעדניק ןיא עלא .גנולייצרעד רעטשרע ןא רענ
 -עלא ןופ רעגרע ,טלאכ עקרא ,רע זיא סָאװ טימ ,יוזא ביוא ,ןטנאל
 -ידוועמעש ןַײז ?טנאלאט ןייק ןבָאה טינ ךיוא רע לָאז סָאװראפ ,ןעמ
 ןופ ךָאנ טַײקנקַארשעגנָא ןוא עריומ יד ,טַײקטסײרד-טינ ןוא טַײק
 "וצסיוא טרעטשעג םיא ןבָאה ,טַײהדניק רעירפ רָאג רעד ןופ ,לָאמא
 א ןַײז ליוו ףוא טבַײרש רע זא ,רעווייבא טינ ךיוא זיא רע זא ,ןגָאז
 ,רעבַײרש

 ןַאק עמ סָאװ ,טסנוק םינימ עכלעזא ןוא סעכָאלעמ ןאראפ ןענַײז סע
 טרעה ,טעברא רעטסוש א זא ,.ןטלאהאבסיוא טינ ןפיוא-םושעב ייז
 עלערימ ןעוו .ךעלקעלפ יד ןַײרא לרעמעה ןטימ טּפאלק רע יװ ,ןעמ
 עלא ןיא ןרעה טזָאלעג ךיז יז טָאה ,לדיפ ןליּפש ןבייהנָא טגעלפ
 ערעייז ןעמונעג ןבָאה קילעז יצ עלעקשיומ רָאנ יװ ןוא ,ןרעמיצפָאלש
 סָאװ ,ערוועכ עקירעגַײנ ןלעטשמורא ךַײלג ךיז ןגעלפ יוזא ,ןטרעבלָאמ
 קילעז ןוא עקשיומ .לזדנעּפ ןטימ ןרעייז ריפ ןדעי ךָאנ ךָאנ ןריּפש
 טאהעג ןבָאה יז ,טרעקראפ ,ןטלאהאבסיוא טינ ךיז םענייק ןופ ןבָאה
 טינ ןטעבעג רָאנ ןבָאה ייז ,טפאג עמ ןעוו ,טקוק עמ ןעוו ,עָאנאה
 רעד ןופ ּפָארא ןלָאמ ייז סָאװ ,?לעדָאמ , יד ןוא ןְײש יד ןלעטשראפ
 טסנוק ןַײז ,רעדיל טבַײרש רע ,רעטכיד א זיא טכעה עלעקטָאמ .רוטאנ
 ןופ ןטלאהאבסיוא יז ןעמ ןָאק ,ליוװ עמ זא סָאװ ,אזא עקפאד זיא
 יז ןָאק עמ ,ּפָאק ןיא רעדיל יד ןבַײרש ןַאק עמ ,ןשטנעמ עדמערפ
 ליוו .ליטשיאש ץלא---ריּפאּפ ןפא ךָאנרעד ןגָארטפורא טייהרעליטש
 ,דָאסעב ןטלאה טינ ליוו רע ,טַײקליטש יד טכעה עלעקטָאמ טינ רעבָא
 ןענעיילוצכרוד ןעמעוו ראפ טָאה רע ןעוו ,ךעלקילג זיא רע ,עבארעדא
 טינ לָאז רע ןכלעוו ףא ,טנװָא רעד ןעוועג טינ זיא סע .רעדיל ענַײז
 -גָאט ןקיכָאװ א רָאג טימ ןעגנולמאזראפ ףא עליפא ןוא .ןטערטסיורא
 ןפא טעברא רעד ןגעוו ,ןילּפיצסיד רעד ןגעוו ,לשַאמעל ,יוװ ,רעדייס
 טלייט ,טרָאװ א עלעקטָאמ טמענ ,ךיק רעד ףא ןערושזעד ןגעוו ,ןטרַאג
 -רָאפ טיג ,רעדניק עטרינילפיצסידמוא יד טמוק סע סָאװ ,סָאד ןַײרא
 -ושזעד יד ןוא ןטרָאג ןפא טעברא יד ןרעסעבראפ וצ יוזאיוו ,ןגָאלש
 -ראפ רעד ןופ םוידיזערּפ םאב רע טעב ףָאס םוצ ןוא ,ךיק ןפא ילרער
 ןטכענ טָאה רע סָאװ ,דיל א ןענעיילרעביא שינעביולרעד א גנולמאז
 ,ןבירשעגנָא
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 ,םוידיזערּפ ןופ םיא ןעמ טגערפ -- ?ןענירעדנטימניא סעּפע סָאװ --
 טכאמ ןוא עלעקטָאמ ךיז טקידיײלאב-- ,טיג זיא ,טינ ביוא ,ונ --

 ןא ףא ןצעז ךיז ןוא עניב רעד ןופ ןייגוצקעווא ןאּפש ןרעכיז ןייק טינ
 יד טימ טשטאּפ ,טַײרש ןוא ןיוש טלמוט גנולמאזראפ יד רעבָא .טרָא
 ןוא ,טכידעג ןַײז ןענעיילרעביא ןביולרעד םיא לָאז עמ זא ,טנעה
 זומ סָאװ ,ןיב א יו יוזא זיא רע .ןטעב טינ גנאל ךיז טזָאל עלעקטָאמ
 ,עקעסאפ רעד ףא קינַאה ריא ןגָארטּפָא ךַײלג

 -וצרעביא עמָאשענ יד סיוא םיא טייג עדאווא .אזא טינ זיא עקרא
 ,טינ טגאוו רע רעבָא ,ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,סָאד ןצעמע ןענעייל
 ךיז ןסָאלשטנא טינ רע טָאה ןעלעקשיומ רעוואכ ןטסעב םעד עליפא
 לָאז רענייק ,עקיטשיב רע טבילרש ןבַײרש ןוא ,ןענעיילוצרעביא סעּפע
 --ןטפעה ךָאנ טימ םורא רע טלגניר טפעה ןשירעבַײרש םעד .ןעז טינ
 ןוא ,ייז ןופ סנייא ךיוא זיא'ס ייחעלע ,עימיכ ,קיזיפ ,קיטאמעטאמ ףא
 -יפ םעד ,ןשיטאמעטאמ םעד ףוא ךַײלג רע טשימ ,וצ רעצעמע טייג
 ,עבאגפוא ןא ןזייל טמענ ןוא טפעה ןשיז

 םענַאּפא ,סָאװ בילוצ קידנסיוו טינ ןיילא ,רע טָאה טפעה ןַײז ןיא
 טריבורּפ ןדעי ,םייהרעדניק ןופ רעדניק עלא ןבירשעגנַײרא ,ןרָאקיזעל
 טלמיוועג ןוא טלדורּפשעג ןבָאה טפעה םענופ ךעלטַײז יד ,"ןלָאמסיױא,
 ןוא ךעלקיברַאה טימ ,עצרוק ןוא עגנאל--זענ םינימאהילָאק טימ
 --ןקאב ..עיורג ,ענירג ,עיולב ,עצראווש -- ןגיוא יײלרעלָאק .עכַײלג
 -לוצעגסיוא ,דרע יד יװ ,עלעקנוט ,לגיצ יװ ,עטיור ,עלָאמׂש ,עטיירב
 ףא ךעלעקנירּפושט ---רעטַײװ :עדנור ,עקישטאלּפ ,גנעל רעד ןיא ענעג
 א ,סצראווש א ,סרעטיש א ,סטכידעג א עלעקנירּפושט א :ּפעק יד
 ,סכייוו א ,טָארד יוװ ,סטראה א ,סטיור-טרעוואשזראפ א ,סטיור א ,סלעג
 ,ךוּפ יו

 יד טפעה ןיא ןבַײרשראפ טלָאװעג ךַײלג טיאכ עקרא טָאה טציא
 טרעשאב םיא זיאס ּוװ ,טרָא םעַײנ םענופ ענַײז ןקורדנַײא עטשרע
 ןעמונעג ןוא טקוקעגמורא ךיז טָאה רע .ןבעל וצ ןָא טנַײה ןופ ןעוועג
 ;ןבַײרש קילילא

 ,זיוה-טנגוי ןיא,
 ןעיצ ,ןעייר עגנאל ייווצ ןיא ,טרעלקראפ .ליטש זיא רעמיצ ןיא

 יז ,ךעלטעב ענרעזַײא ןוא ענרעצליה ןטייווצ ןזיב קע ןייא ןופ ךיז
 -עלעגנילא ןוא סערדלַאק ענירג ערעייז טימ ,ךעלטעב יד ,סיורא ןקוק
 . ףיז טייטש טרעלקראפ .יורטש טימ עטעוװעסאטעגנָא ,סעקינעס עטרעג
 ,טַײז רעד אב לסעלש א טימ לטסעק א ,לשיוק א לטעב סעדעי רעטנוא
 -עצעביז טשרע זיא טנַײה שטָאכ ןוא ,ראדנעלאק א טגנעה טרעלקראפ
 ,ןלאב א זיא רע ,רעבאקעד 2 םעד ןיוש רע טזַײװ ,רעבאיטנעס רעט
 ןשטנעמ סָאװ ,ןכָאװ ןוא געט יד ןופ ןטעּפשוצּפָא ,ראדנעלאק רעד
 ,רעדייס ןטיול יײרטעג יוזא ןלייצ

 סע זיא טָא .לזַײמ א לטעב ןטסקע םענופ סיורא טקוק טרעלקראפ
 ערעשירפ לסיב א טמעטעעגנַײרא ,רעמיצ ןטימניא ןעגנורּפשעגסיױרא
 ןפָאלעגקעװא ןוא ןבעל םוצ טומ טימ ןעמונעגנָא ךיז לאלכיב ,טפול
 ,?טרָא ןטלא םוצ קירוצ

9 



 רעמיצ ןיא .ןעמוקעגסיוא טינ ןעקרא זיא ןבַײרש ןוא טַײצ א ןציז
 -וועכ רעטעטסארכעצ רעכיוה א סעילוק ייווצ ףא ןעקנוהעגנַײרא טָאה
 סעקרא ןופ עטירד סָאד--לטעב ןַײז וצ טצנאטעגוצ טָאה רע ,ןאמער
 עשּפיה א ןוא עלעגיּפש א ןשיק ןרעטנוא ןופ ןעמונעגסיורא ,רעגעלעג
 -עג רע זיא שינעקוקאב רעד ןופ זא ,סיוא טזַײװ .טקוקאב ךיז עלַײװ
 ימוט רעד ףא טגיילעגקעװא עלעגיּפש סָאד טָאה רע ,ןדירפוצ ןבילב
 ,ןעקרא וצ ןגיוא יד טדנעוװעג ןאד ןוא ,עקשטָאב

 ,טגערפעג רע טָאה -- ?רעקנִיַלנ א --
 ,טרעפטנעעג עקרא טָאה -- ,רעקניַײנ א --
 ?ןענאוונופ --
 ,זיוהרעדניק ןופ --

 טרעהעג סעּפע טסָאה .עינָאלָאק סָאקנעראקאמ ןופ ןיב ךיא ןוא --
 ?עינָאלָאק רעד ןגעוו

 ןא ףא ךַײא אב ןעװעג ןענַײז רימ .זדנוא ןופ טַײװ טינ זיא'ס --
 ,טרעפטנעעג עקרא טָאה -- ,עיסרוקסקע

 עינַאלָאק יד ךָאנרעד זיא יוזא ,רָאטקעלַאק רעד לָאמא יװ טקנוּפ
 רעד ןיא טרָא עטסכעלקערש סָאד ןעקרא ראפ ןעוועג טַײצ קיטש א
 -נָא ךיז טָאה רע .ןלאפוצנַײרא ןיהא סעװָאמ-סעמייא זיא סע .טלעוו
 א ןיא יוװ יוזא ןטרָאד זיא ןילּפיצסיד יד ,טשרעמיולק ,זא ,טרעהעג
 ףא ןציז עטפָארטשאב יד ּוװ ,רעצראק א ןאראפ זיא סע ,עמראזאק
 ערעטלע יד ןענַײז ןגרָאמירפ א םענייא ןיא רָאנ .רעסאוו ןוא טיורב
 ,עיסרוקסקע ןא ףא ןיהֹא ןרָאפ וצ ןעמוקעג זיוהרעדניק ןופ רעדניק
 ,טקיוראב שּפיה םיא טָאה ,ןעזרעד ןטרָאד טָאה עקרא סָאװ ,סָאד ןוא
 .ןרָאװעג ןלעפעג עליפא ןטרָאד םיא זיא סע

 ןעוועג ךָאנ ןענַײז ייז ןעוו ,טנגעגאב ןעמ טָאה ןטנאסרוקסקע יד
 סָאװ ,עינַאלָאק רעד ןופ סוּפרָאק-טּפיוה םענופ טירט טרעדנוה ייווצ א
 -נופ ןעזעגנָא ךיז טוג ןוא גראב ןכיוה א ףא יו יוזא ןענאטשעג זיא
 יד ןבייהפוא ןקידװעטמָאי א טימ ןבָאה ןטסינַאלָאק יד .טנטַײװרעד
 לקיטש א יא ןעוועג זיא סע ,טסעג ענעמוקעגּפָארא יד טסירגאב טנעה
 טָאה'ס ,טײקכעלטנײרפטסאג ןוא טַײקילעזטַײל עסיורג א יא ,דאראפ
 -ראפ עמ סָאװ ,ץלא ןזַײװ ,ןעמענוצפוא טוג גנאלראפ רעד טליפעג ךיז
 ,ףוא ָאד טוט עמ סָאװ ןוא טגָאמ

 -רוקסקע יד ןעמונעגפוא טָאה ָאקנעראקאמ שטיװָאנַאימעס ןַאטנא
 א .טעניבאק ןַײז ןבעל עסארעט רענעפָא רעמארעג רעד ףא ןטנאס-

 עקרַאיטסאנסיג רעשירעטילימ א ןיא ,רעקיטפערק א ,רעכיוה ץנאג
 סטכער ןופ ןטַײז יד אב ןוא ,ןָאנבױא ןסעזעג רע זיא ,לוויטש ןיא ןוא
 ןענַײז סע עכלעוו ןיא ,ןדאירטָא יד ןופ ןרידנאמָאק יד -- סקניל ןוא
 "דיימ ןוא םירעכָאב ענעסקאוורעד רָאג ןיוש ,ןטסינָאלַאק יד טריּפורג
 רעבָא ןיוש ןבָאה סָאװ ,"סענאצאּפ, ,גראווניילק ןצנאגניא ךָאנ ןוא ,ךעל
 סעּפע ,ןסאג יד רעביא קידנעלגַאװ ןוא טזָאלרָאװראפ קידנעַײז ,ןזיוואב
 וצ גנויצרעדרעביא ףא ןקיש ןפראד ייז לָאז עמ זא ,סעכלעזא ןָאטפוא
 ,ןָאקנעראקאמ
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 ןיא סָאוו ,וירב א טנעילעגרעביא סָאה ׂשטיווָאנַאימעס ןָאטנא
 זיא ךָאנרעד ,ריּפאּפ עלעגייב ןטארדאווק א ףא ןבירשעגנָא ןעוועג
 סָאד טָאה רערעדעי ,טנאה וצ טנאה ןופ ןעגנאגעגמוא עלעגייב סָאד
 ,רעגניפ ענעגייא יד טימ ןטלאהעג עגעד א

 סע יא ןוא ,טנאה רעד ןיא ןעקרא אב ךיוא ןעוועג זיא לווירב סָאד
 ןדיישעצ טלָאװעג טינ ךיז טָאה'ס ,טעלגעג טָאה סע יא ,טירבעג טָאה
 קידלודעגמוא ןיוש טראוו סָאװ ,ןרעדנא םעד ןבעגרעביא ןוא םעד טימ
 ףא ןקוק ןוא טנאה ןיא ןטלאה רעכיג ןיוש ךיוא ליוו רע ,ייר ןַײז ףא
 ווירב א סיקרָאג םיסקאמ ןעוועג זיא סָאד .ןגיוא ענעגייא יד טימ םעד
 ןכעלטַײד סיקרָאג ןופ טקיצנא ןעװעג זיא עקרא ,ןטסינַאלָאק יד וצ
 ןענַײז ןציּפש טימ סעיסיוא ןייק ,טקיבעלײקראפ זיא סָא רעדעי ,וואסק
 -לול אזא .עלעגייב קאמשעג א יוװ יוזא זיא באטשכוב רעדעי ,ָאטינ
 -צניֿפ רעד ןיא ןענעײל ,ךיז טכוד ,ןעמ ןַאק וואסק ןרָאלק ,ןרעט
 ,רעט

 -עג טָאה יקרָאג סָאװ ,סָאד טרעדנווװוראפ ןעקרא טָאה סרעדנוזאב
 םיא טָאה סע .סעװרָאב רע טייג ,עילאטיא ןיא ,ירּפאק ףא זא ,ןבירׂש
 ךָאנ ןוא ,שטנעמ א--- ןיקרָאג ףא סענָאמכאר רעסיורג א טּפאכעגמורא
 רעּבָא .סיפ יד ףא ךיש רָאּפ ןייק טינ טָאה ,סעוװרַאב טייג ,שטנעמ אזא
 ןעקרא טָאה ,ןבירשעג ווירב ןיא ןעוועג זיא טָאװ ,עקידרעטַײװ סָאד
 ןלעװ ןראפ ןטסינַאלַאק יד טקנאדעג טָאה יקרָאג םיסקאמ .טקיוראב
 רע רָאנ ,לוויטש רָאּפ א טאטשראוו-רעטסוש רעייז ןיא ןעיינפוא םיא
 עשז סָאװ בילוצ ,סייה עליפא ,םעראוו זיא עילאטיא ןיא .טינ ייז ףראד
 ?לוויטש רע ףראד

 לד , סיקרָאג םיסקאמ טנעיילעגרעביא ןאד טאהעג ןיוש טָאה עקרא
 טָאה רע ."שאקלעשט ,, ןוא ,"ארדושט ראקאמ, ןוא ,"ליגרעזיא עטלא
 וע ,לָאמטּפָא ןוא ,?לָאקַאס ןגעוו גנאזעג , סָאד קינייװסיױוא טסּוװעג
 ענטומעלאק ןעוועג זיא'ס ןעוו ,טרעקראפ ,רעדָא ךעליירפ ןעוועג זיא'ס
 -עג ,ןעועג טינ םיא ןבעל רענייק זיא'ס ביוא ,רע טָאה ,ןצראה ןפא
 :טיײקרעטנומ ןוא טומ קידנבעגרעטנוא ךיז ,ךייח רעד ןיא ןעירש
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 -ַאֿב ןקידעקניה םאב ןגערפסיוא ןעמענ טלָאװעג טציא טָאה עקרא
 טבעל סע יװ ןוא עינַאלַאק רעד ןופ קעווא גנאל ןיוש רע זיא יצ ,רעכ
 וצ ךיז זיולב רע טָאה ןזיוואב רָאנ ,גנוניווונעמאזוצ ןיא ,ָאד םיא ךיז
 ,ענבוב איטימ -- טסייה רענעי יװ ,ןסיוורעד

 ,טלאכ סייה ךיא ןוא --
 ?דִיי א --
 ,דָיי א --
 זיא רעמיצ ןיא ,ןסירעגרעביא ךיז ךערּפשעג רעייז טָאה םעד ףא

 טיג ןיא רע .ןעקרא ןופ רעטלע סָאװטע ,לרעכָאב קירָאהסַײװ א ןילרא

 !םערוטש רעד ןָאט לאנק א רעקראטש לָאז 1
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 -נָא ןטריקאל ןטימ עלעטיה סָאד ,ןגיולפעגנַײרא רָאנ ,ןעגנאגעגנילרא
 ,טַײז א ףא םיא אב ןעוועג זיא לקעשאד םענעטלָאּפשעג

 .ןָאטעג יירשעג א רע טָאה --!קאּפָאה א ,איטימ --

 ,קאפָאה אזא טגנאלרעד ןוא עקַײלאלאב יד טּפאכעג טָאה עיטימ
 עקַײלאלאב רעצנאג רעד ןופ ,סענורטס יד ןופ -- טכודעג טָאה סע זא
 ץוכ .ךעלציּפיץיּפ ףא ןטישעצ ךיז טעװ יז ,ןבַיײללב טינ טשינרָאג טעוװ
 -אב יד ןסירעג ןוא טּפוצעג טסייה סָאד ,טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,םעד
 ענעדיישראפ טכאמעג ךָאנ ריא טימ רע טָאה ,רעגניפ יד טימ עקַײלאל
 ףרָאװראפ א ,ּפָאק ןרעביא לדניה-ערָאּפאק א יװ ,יז טיירדעג ,ןצנוק
 ןָאטעג פאלק א עליפא לָאמ רַאּפ א ,ןקאנ ןפא ,ןטניה ףא יז ןָאטעג
 אב טראּפשעגנָא ןענאטשעג זיא סָאװ ,עילוק רעד רעביא לקעד ןטימ
 טינ ןיילא עיטימ טָאה ףָאסלָאקפָאס .עקשטָאבמוט רעד ןופ גערב א
 ףא ןעיירד ןעמונעג ךיז ןוא לטעב םענופ ןעגנורּפשעגפוא ,ןטלאהעגסיוא
 ,עגָאלדָאּפ רעד רעביא סופ ןייא

 -עביא יד ןופ ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןעמ זיא ,טצנאט עמ זא ,טרעהרעד
 ,ןטנאקיזומ ייווצ ךָאנ טליּפשעג ןיוש ןבָאה סע .ןרעמיצ עקיר

 -- ,ןעקרא ֹוצ ןע;רשעגסיוא עקטימ טָאה---!ךיוא אדַײה ,טינ ץיז --
 פא טינ לָאמניײק ייטש זיא ,ןצעש ךיד לָאז עמ זא ,טסליװ וד ביוא
 !ןעוט עלא סָאװ ,וט ןוא

 ןיא סָאװ .ךיוא טצנאט רע .ןטעב ךיז טזָאלעג טינ גנאל טָאה עקרא
 ,טסּוװעג טָאה רע רָאנ ,טסּוװעג טינ רע טָאה ,עכמיס עקידמעצולּפ יד
 רע עכלעװ טימ ,ערװעכ יד טימ ןדנַײרפאב ךיז ףראד עמ זא
 םיא ףראד ,ןצנאט ייז ןוא ךעליירפ ןזיא ייז ביוא .ןעמאזוצ ןבעל טעוו
 -עג טָאה רע .לצנעט א ןּפאכ ךיוא ףראד רע ןוא ךעליירפ ןַײז ךיוא
 -עג ,טנעקעג טָאה רע יװ ןוא טזָאלעג ךיז טָאה סע יוװ יוזא ,טעקּפעה
 טימ טּפאלקעג ,ייז יװ יוזא ,ןוא רעצנעט ערעדנא יד ןכאמכָאנ טווּורּפ
 יד ןופ לפאנק יד רעביא ןוא ינק ענעגיובעגנײא יד רעביא טנעה יד
 ןעירשעג רע טָאה ,טיגרָאג טרעה עמ ןעוו ,למוט ןכעלרעפעג ןיא .ךיש
 ןָאטעג גנורּפש ןקידטעּפמיא אזא לָאמנייא ײברעד "!ךאמצָאה ןיב ךיא;
 ןָאטעג שטאּפ 'א קידנקיטיגאב טָאה ענבוב עיטימ זא ,ךייה רעד ןיא
 :עקַײלאלאב ןַײז ןופ לטנעה ןרעביא טנאה רעד טימ

 !ןָאאראפיזָארא ,ץעידָאלַאמ --
 ןופ ,עליימ ,ןָאאראפיזָארא-- ךיוא ןעמַאנוצ א ,עקרא ,ןיֹוש רע טָאה

 ,טינ ןעמ טבראטש ןעמָאנוצ א
 -טעב יד ףא טרעגלאוועגקעווא ךיז רעצנעט יד ןבָאה עטרעטאמראפ

 "אב ייווצ יד טימ ןטנאקיזומ יד .ךיוא ,קידנעמעטעּפָא םיוק ,עקרא .ךעל
 וצ טרעהעגפוא ןבָאה ערעייז סעקשָאמראה יד טימ ןוא סעקַײלאל
 ,ליטש עלַײװ א ןרָאװעג זיא סע ןוא ,ןליּפש

 טָאה עקרא ןוא ,שטנעמ רעַײנ א טנאּפשעגנַײרא טָאה רעמיצ ןיא
 -פוא םענעמוקעגנַײרא םעד טָאה עמ עכלעוו טימ ,ןעגנוסירגאב יד ןופ
 רָאג סעּפע .טסייה רענעי יװ ,טסּוװרעד ךיז ץלא ןופ רעירפ ,ןעמונעג
 ןעוועג רע זיא ןָאטעגנָא .ענלארקואיווערַײמ יירדנא :ןעמָאנ רענדָאמ א
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 ךיוא ,עלעקטרוק וואקישט א רעייז ןיא ןוא לדמעה טיינעגסיוא ןא ןיא
 יילרעלָאק טימ-- ןפיוא םענעביוהעג א ףא רַאג רָאנ ,סטיינעגסיוא ןא
 רעד .לברא יד ףא ןוא טסורב רעד ףא ,ןגארק ןפא ךעלעמילב ענייש
 טמיטשעג טינ טָאה םידָאגב יד ןופ ןעזסיוא רעקידלמילב ,רעכעליירפ
 -עג טָאה עניארקוא-ווערילמ יירדנא סָאװ ,סעַײװאה עקירעיורט יד טימ
 ,טעריוכשערָאמראפ ןעװועג זיא םענָאּפ שירענַײגיצ-לקנוט ןַײז .טכאמ
 ןוא ןיה טָאה רע .גרָאז טימ לופ ןגיוא עצראווש עקידנצנאלג יד ןוא
 "רעד ,רעמיצ ןרעביא ךעלטעב ןעייר יד סיוגנעל טנאּפשעגכרוד קירוצ
 פאלק א םיא ןבעגעג שירעדורבטוג ,ןעקרא וצ טעווערעקראפ ךָאנ
 ;ןֶא ןעוו ןופ טסייוו רעוו טנעקעג םיא טלָאװ רע יוװ ,עציײלּפ רעד רעכיא

 ?וטסַאה לפיוו--- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,עקאט ךיא ףראד ךיד טָא --
 ןענאטשראפ טינ עקרא טָאה --?ךיא בָאה לפיוו -- סָאװ --
 -ָאלאט דרָאב רעד אב ןגָארקעג ןיוש טסָאה .ןסע םוצ סענַאלאט --

 ?סענ
 ,ןגָארקעג --
 ?ןכָאװ ייווצ ףא --
 ,ָאי--

 ..ןעיללטנא ךָאװ א ףא רימ וטסעוו --
 -עק רעדמערפ א ןיא טנאה יד פוטש סקירעביא טינ ,ונ ,ונ --

 ןבַײלב טסעוװ וד זא ,ריא רעביא ןָאט שטאּפ א יוזא ןָאק עמ ,ענעׂש
 ,עקּפאיטלוק א טימ רָאנ

 רךאפ ךיז ןעמונעג ןיוש טָאה רע ,ענבוב עיטימ טגָאזעג טָאה סָאד
 ,גנוָארד ןַײז ןליפוצסיוא טיירג ,עילוק רעד

 ןייא ףא רָאנ ,גָאט א ףא טינ עליפא ,ךָאװ א ףא טינ ןַײז לָאז --
 ןעגנורעדָאפ ענַײז טרענעלקראפ ךיגפא יירדנא טָאה -- ,סעמראוו

 טזָאלעג ןיוש ךיז טָאה רענעי ןוא ,ןָאלאט א ןבעגעג טָאה עקרא
 ןעמוקעגנגעקטנא םיא ןענַײז לעװש רעד ףא סייב ,ריט רעד וצ ןייג
 רענייא ןוא ,קירוצ ףא טעווערעקראפ םיא ןבָאה ייז .טַײלערוװעכ ייווצ
 :עשאק עטכירעגמוא ןא טלעטשעג ןעיירדנא טָאה לרָאּפ םענופ

 רעדָא עזאושזרוב א ןעוועג זיא רָאי ןטפגיפ ןופ עיצוילָאװער יד --
 ?עשיראטעלַארּפ א

 ןסע ןייג ףראד רע ןוא ןָאלאט א טָאה רע זא ,ןסעגראפ טָאה יירדנא
 עכלעזא טימ ןעמ טמוק םיא וצ סָאװ ,ןעוועג ןדירפוצ זיא רע .קיטימ
 יכיל ןרָאװעג זיא סנַײז םענָאּפ עלעקנוט סָאד .ןגארפ עטריצילּפמָאק
 יּפָארא טינ רָאנ ,טרעטנַאלּפראפ ךיז ,ןרעפטנע ןעמונעג טָאה רע ,קיט
 ,ךיז אב ןלאפעג

 -- ,ךיוא עשיראטעלָארּפ א ...ןוא .עזאושזרוב א ןעוועג זיא'ס --
 ,טנקסאּפעג רע טָאה

 -אב זיא רע .ןשינעטנעק ענַײז ןזַײװסיױרא ןסָאלשאב טָאה עקרא
 ,ןכאז עכלעזא ןיא טנוואה

 יוװאלסַאראי ןאילעמעי אב ןוא עטכישעג-ייטראּפ סווָאּפָאּפ ןיא --
 זיא -- ,רענעק רעסיורג א רָאג יו ,טשימעגנילרא ךיז רע טָאה -- ,ןיקס
 ..עיציטעּפער עלארענעג א ןעוועג זיא'ס זא ,ןבירשעגנָא רָאלק
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 ןעמ זיא ,רָאי ןטפניפ ןגעוו ןרָאװעג טרָאלקעגסיױוא זיא'ס רָאנ יו
 רע .ןַאלאט א ףא ןסעגעג לָאמ עטשרע סָאד טָאה עקרא .ןסע קעווא
 רעצנאג א ןכָארקעצ ךיז םיא אב זיא סע יוזאיו ,טקרעמאב טינ טָאה
 םיא אב טָאה סע רעװ ,ןרעדעי ןעילטנא טָאה רע ,סענַאלאט קילדנעצ
 ןָא גָאט ןטשרע םענופ םיא לָאז עמ זא ,טלָאװעג טָאה רע .ןטעבעג
 .שטוגראק ןייק טינ ,ןאמערוועכ ןטוג ,םענעגייא ןא ראפ ןטלאה

 םעד ןבענּפַא טינ ןענַאאראפ-ןענָארא טעו רעצעמע ביוא --
 -רא אב ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,ןעמעלא טעָארדעג עקטימ טָאה -- ,וויוכ
 ןטעלּפ רענַײמ עילוק רעד טָא טימ םיא ךיא לעװ -- ,סענָאלאט ןעק
 !ּפָאק םעד

 רע יצ ,םעד ןגעװ טכארטעג טינרָאג לַײװרעד טָאה עקרא רעבָא
 יּפָא רע טָאה לַײװרעד .טינ רעדָא ,ןסע וצ סָאװ רעטעּפש ןבָאה טעוװ
 רעד ןיא למוט רעד רָאנ זיא טכעלש .טאז זיא רע ןוא קיטימ ןסעגעג
 םיא אב טגיל סָאװ ,טפעה רעד דָאש א םיא !יא'ס .גנוניווונעמאזוצ
 םוצ ןעמענסיורא טינ סע ןַאק רע ןוא קינעס ןרעטנוא ןטלאהאב
 ןכעלרעפעג ,שאמשימ ,אהיוה אזא ןיא ןבַײרש ןעמ ןָאק יװ .ןבילרש
 ?רעמיצ ןיא קידנעטש זיא סָאװ ,רעדורעג

 רע .קיטניוו ןעוועג זיא סע .סאג רעד רעביא ןעגנאגעג זיא עקרא
 טינ טָאה רע .לטנאמ םענופ רענלָאק ןצרוק םעד טלעטשעגפוא טָאה
 א ןַײז וצ ,יזא םאטס ןעגנאגעג זיא רע ןוא ,ןייג וצ ןיהּוװ טאהעג
 יבראה רעטלאק רעד טראעג טינ םיא טָאה סע .ןיילא ךיז טימ לסיב
 ,ןֿפיז ןביױהעגנָא טָאה סָאװ ,ןגער רעקיטס

 סָאד ןעו ,טעּפש טרעקעגמוא ךיז רע טָאה גנוניווונעמאזוצ ןיא
 ףעלטעב עלא ןופ ןוא ןשָאלעגסיױא ןעוועג ןיוש זיא רעמיצ ןיא טכיל
 רָאנ .ןפָאלשעג קאמשעג ןענַײז עלא ,ילרעּפָארכ א ןגָארטעג ךיז טָאה
 -עג ןוא לרעהייר ענעטלאהעגנַײא ןא טרעהעג ךיז טָאה רָאדירָאק ןופ
 רעד אב ןטרָאד ןענאטשעג זיא סָאװ ,לרָאּפ קידנביל א ןופ רעטכעל
 ,עשטנערַאּפ

 ןוא לטעב ןַײז ףא דָארג זא ,ןעזרעד עקרא טָאה דיירפ סיורג טימ
 -טכיל רעלעה א טלאפ ,םעד ןבעל טייטש סָאװ ,עקשטָאבמוט רעד ףא
 טקנוּפ זיא ּפמָאל ןטימ ּפולס רעד .ּפמָאל-ןסאג ןקידנגעקטנא ןופ ףייר
 -עיסיוא עניילק טימ ןביײרש עליפא ןָאק עמ ,קיטכיל זיא סע ,ןגעקטנא
 א ןציז רע טעװ טציא ,טפעה םעד ןעמונעגסיורא טָאה עקרא ,ךעל
 ..ןרעטש טינ םיא טעוו רענייק ,טכאנ עצנאג

 טירט עטשרע

 א ןיא ,ןאּפָאל ךַײט ןופ טַײװ טינ ,סאג רעװקסָאמ-טלא רעד ףא

 ןפא ןסיורד ןופ ןכעלנע ןא רעייז ,רעיומ םענלגיצ ןקיקָאטשיײװצ

 -גישאמ רעשידִיי א טנפעעג ךיז טָאה ,טציא טבעל עקרא ּוװ ,זיוה-טנגוי
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 א ןופ ןענרעל ןרָאפעגפיונוצ ךיז ערוועכ ןענַײז רעהא .םוקינכעטייונ
 ,קילּפעט ,ןיסַײה ,דאשרעב ןופ ךעלגנִיי .ענלארקוא ןופ ךעלטעטש ךאס
 -יוו-- טעטש ןופ ךיוא ,ךעלטעטש ןופ רָאנ טינ ןוא ,קינלעמכ ,ןישזור
 ןוא ןפָארטעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה ןאמוא ,וועשטידרעב ,רימַאטישז ,עצינ
 ןבָאה ןטאי סָאװ ,טפאשטנילרפ יד ,טפאשטנאקאב יד ןוא ,טנעקאב ךיז
 ךָאנרעד טָאה ,ןטייוצ ןטימ רענייא םוקינכעט ןיא ןסָאלשעג ןאד
 ,ןבעל עצנאג סָאד ןגיוצעג ןיוש ךיז

 ןיא ךעלערוש טכא ןקורדוצּפָא ןזיוװאב ןיוש טָאה סָאװ ,לטאי א
 א ןָאלוריריּפאּפ א ןופ ןסירעגּפָארא טָאה ,"טיירג ַײז , גנוטילצ רעד
 ןופ ףיוה ןיא ןוא ,גנעל יד רעטעמָאליק א עמאטסימ טלאה סָאװ ,סאּפ
 --,עקליפ יד טפָא יוזא טינ טלאפ סע ּוװ ,לקניו א ןיא ,םוקינכעט
 םעד רע טָאה -- ,לָאבײלַאװ ןיא סעדנאמָאק ייווצ ןליּפש ףיוח ןטימניא
 .עמעָאּפ א טבַײרש ןוא דרע רעד ףא טײרּפשעגסױא םענַײז טנוװַײל
 א יװ ,םענָאּפ קיכעלַײק א טימ לרעכַאב א ,יקצאשוד לקַײכ זיא סָאד
 -לגשעגסיוא-קידלקנגיוו ןוא רָאה ענעריושעגיץרוק טימ ,ענַאװעל עלופ
 טסייוו רע ,גנוניוװנעמאזוצ ןייק טינ ךָאנ טָאה לקַײכ .ןפיילש ענעט
 ללװרעד טייטש לטסעק ןַײז ,ןקיטכענרעביא טעװ רע ּוװ ,טינ ךָאנ
 ,םעד ןגעוו ןסעגראפ טָאה רע רָאנ ,סרעגנעה יד ןבעל ,רָאדירַאק ןיא
 עגנאל ןַײז טבַײרש רע .טרעמיקעג טינרַאג םיא טלָאװ סָאד יוװ יוזא
 םיא ףא לאפ א טוט סע ןוא ךיז טלקַײלקראפ סע ןעוו .עמעָאּפ ןַײז ,דיל
 --ךיז טכאמ סע סָאװ טימ ,ּפָא יז רע טרעדילש ,עקליּפ עטראה יד
 ,ּפָאק ןטימ סיוטש א ,טנאה רעד טימ ףרָאװ א ,סופ ןטימ עקירב א
 ןלאפ רעטפָא טמענ עקליּפ יד ןעוו .גנופאש ןַײז רָאפ טצעז רע ןוא
 ןוא םערָא ןרעטנוא יז טמענ ,עליגעמ ןַײז ףיונוצ רע טלקיוו ,םיא ףא
 ,טרָא רעקִיור א ןכוז ןייג ךיז טזָאל

 ,רעכעלבלופ א ,ןאטיוועל עשיומ -- םוקינכעט ןופ רָאטקעריד רעד
 ןופ םורא ךיז טגָארט ,ןקאב עשירפ עטיוו רעייז טימ ,רעטצעזעג א
 ךיז טזַײװאב ,רָאדירָאק ןגנאל ןרעביא טפיול ,ןטייווצ ןיא רעמיצ ןייא
 ןאמערועכ םענעי ןוא םעד ּפָא טלעטש ,ףיוה ןיא ךיוא לָאמ סעדעי
 ןטסעב ןפא ןענעדרַאנַײא ןדעי וצ טגָאז רע .זיא עמ ןענאוונופ ,טגערפ
 ,ןֿפױא

 טעוװ סאג רעד ףא ,טרָא ןא ןַײז טעוו'ס ?ןעניווװ וצ ּוװ ,טרָא זא --
 .ןקיטכעג טינ רימ אב רענייק

 טנאקאב עקרא זיא רעליש ךאס א טימ ןוא סרערעל עקיגייא טימ
 םידימלאט טַײהרעמ יד .סאג ענביר ףא לֹוש רעד ןופ -- ,רעירפ ןופ
 ףא .םוקינכעט ןיא ןענרעל ןעמוקעגנָא זיא עּפורגיזַאלסיױרא רעד ןופ
 -עטאמ ףא רעליש רעטסעב רעד ןעמאזוצ רעדיוו ןציז עטראּפ ןייא
 -רוטארעטיל ףא רעליש רעטסעב רעד ןוא ץנימ עמיולש קיטאמ
 א ןרעטש רעסַײװ רעכיוה א ןיא ןעמיולש אב .שטיוועקאזאק עמע
 יװ ,לסיב א ךיז רע טעדיוה ,טייג רע זא .םעכַאכ-דימלאט א ןופ ןרעטש
 קידנליּפש רעבָא ,ןייג וצ רעווש זיא םיא סָאװ ,שטנעמ רערעטלע ןא
 ,רעווש טלאפ יז זא ,עקליּפ יד יוזא "עשוט, א רע טוט ,לָאבדנאה ןיא
 ,ןייטש א יו
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 סאלק ןַײז ןיא יוװ ,טקנוּפ ןוא ,רעגָאמ ,ךיוה זיא שטיוועקאזאק עמע
 -יצנייא רעד ,םוקינכעט ןיא ,סרוק ןַײז ףא ,ָאד ךיוא רע זיא ,לוש ןיא
 ייֵז בילוצ רָאנ סָאװ ,ןלירב-ןרָאה עסיורג .ןלירב טגָארט סָאװ ,רעק
 ןבָאה ןלָאז ייז ,זָאנ עכעלטראה ןוא עגנאל יד ןרָאװעג ןפאשאב יוװ זיא
 ,ןלאפּפָארא טינ ןוא ןטלאה וצ ךיז סָאװ ףא

 -ידואא , יד ןיא טנרעל עמ ןוא ןעמ טציז ךָאװ רעד ןיא געט ריפ
 -ָאקראכ --"עזעּפאכ , ףא קיטקארּפ ןעמ טָאה געט ייווצ ןוא .?סעירָאט
 ,דָאװאז-יובוװיטָאמַאקָאל רעוו

 ןבָאה ווָאקראכ טָאטש רעסיורג רעד ןופ ןדנאר יד ןופ םענייא ףא
 -ערג רענייא -- ןדָאװאז ךיז ןגיוצעגסיוא לרינש ךַײלג א ןיא יוװ יוזא
 "ראפ ךרוד טרָאפ עמ סָאװ ,דָאװאז רעטשרע רעד .ןרעדנא םענופ רעס
 סיורא טזָאל רע ,דָאװאז "רעגנירג, א ןזיא ,ײװמארט ןפא םיא ַײב
 עכעלטפאשטריוודנאל ןופ דָאװאז רעד טמוק ךָאנרעד ,ןדעּפיסָאלעוװ
 טימ ?עזעּפאכ , ןעמוק םיא ךָאנ ןוא ,"רעמאה ןוא ּפרעס,-- סענישאמ
 ןעוו .ןרָאטָאמ עשירטקעלע ענַײז טימ "קעוו, ןוא ןװיטָאמַאקַאל ענַײז
 -מארט ןטלופרעביא ןופ לּפערט ןפא ירפרעדניא ףורא ךיז טּפאכ עקרא
 ןעגנאהעגנָא ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרישזאסאּפ עטשרעטניה יד ןוא ,ַײװ
 ?עקדאשטשַאלּפ, רעד ףא ,קינײװניא ןַײרא םיא ןשטעווק ,םיא ךָאנ
 ןא טינ רע ןָאק ןטַײז עלא ןופ רעטקירדעגפינוצ א ּוװ
 -לעוו ,ןוויטָאמָאקָאל ערעוװש יד שעמאמילעיוּפעב רע טליפ ,ןָאט םעטָא
 ?עזעּפאכ , סיורא טזָאל סע עכ

 -ירד, א אב טייטש רע .ךעצי-רעקָאט םעניא טריקיטקארּפ עקרא
 טלאה סָאװ ,עיסימסנארט א טימ לקָאנאטס ךאפנייא ןא רעייז ,"עקלעג
 טימ ,ןקעטש ןגנאל א טָאה עקרא .ןייטשנָארק ןופ ןלאפּפָארא ןייא ןיא
 ןלעטשקרעוװ .טרָא ןא ףא ןעמיר םעד ףורא רעדיוו טגנערב רע ןכלעוו
 "אפ ךעצ ןיא זיא ,ןרָאטַאמ ענעגייא טימ רָאנ ,סעיסימסנארט טימ טינ
 ,ךאס ןייק טינ ןאר

 ןסיורג ןופ ןשראמ ריפ עלא ןיא טשיור סעיסימסנארט דלאוו א
 -עגכרוד ,ןגער רעקראטש א ,ןגער א טייג סָאד זא ,טכוד'ס ןוא ,ךעצ
 -בייה קירוצ ןוא ןיה ךיז ןגָארט סע .ךורעגילייא ןסייה א טימ טּפאז
 ,ןלאטעד םינימאהילָאק ייז ןטלאה ערעייז ןעלבָאנש יד ןיא ,ןענארק
 -רעד .סרעדניליצ ,ןסקא ,ןלאוויינק-- סנזעוו עקידמעשוגעמ יװ יוזא
 לַײװרעד .ןייש ןעזסיוא ןלעװ ןוא ןצנאלג ןעמענ ןלאטעד יד ןלעוו ךַָאנ
 סע ןוא ,זָאלמרָאפ טאמיק ,טכעשיוכראפ ,ץראווש רעבָא ייז ןענַײז
 ךַײלג ,טַײקידמעשוגעמ רעצנאג רעייז טימ ייז ןלעװ טָא זא ,טכוד
 -עמשט א רעדָא לסקא ןא םענַײד ףא ךיז ןזָאלּפָארא ןארקבייה םענופ
 ,ּפָאק ןרעביא ןָאט עיל

 -עד יד ןופ סעקשזורטס ענרעזַײא יד ןלייש סרעסעמ רעטרעדנוה
 א ןיא ךיז טלזַײרק ץכעלָאש יד .לפַאטראק ןופ ץכעלָאש יוװ ,ןלאט
 טמענ סע ,רעקיכאפליפ ,רעסערג ץלא טרעװ לפייר סָאד ןוא ,לפייר
 טימ טקעמש סע ,יולב ןצנאגניא ןיוש סע זיא טָא .ןרעוו יולב ןיוש
 ןופ ךעייר רעקידענסָאלמ א לסיב א ,רעמעראוו אזא-- סטעילאמסעג
 יז סָאװ ,?גרובעדגאמ, ןלעטשקרעװ עסיורג יד ףא .סטנערבעגרעביא
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 -לומע רעד ןופ טליקעגּפָא לאטעמ רעד טרעװ ,ךעצ ןיא ןאראפ ןענ
 ןעקרא אב .םיא ףא דנאנאכָאנ ׂשיטאמָאטװא ךיז טסיג סָאװ ,עיס
 טצירּפש רע .ייט ןכָאקראפ וצ ףא יװ ,לקינַײשט א ןאראפ רָאנ ןיא
 -שזורטס יד רָאנ .עקנאוולָאב רעד ףא עיסלומע יד לקינַײשט םענופ
 -עצ סע זיב ,ןעילאמס וצ ףוא טינ טרעה ,ריא ןופ ךיז טלייש סָאװ ,עק
 ,רעסעמ סָאד טינ ךיז טכערב

 -עטלע ןא קָאנאטס-לעסוראק א ףא טעברא ןעקרא ןופ טַײװ טינ
 ,ןיקסוװָארטעּפ שטיווָאנאוויא ירָאגירג ףא ךעלנע זיא סָאװ ,שטנעמ רער
 ריא אב .לדיימ קיסקוװכױוה א טעברא "ןיקסװָארטעּפ, ןופ סטכער
 רעבָא ,רעטסַײמ ןטרָאיאב םאב יװ ,לעטשקרעוו רעטוג אזא טינ זיא
 יד טוג ךיז ןלייש ריא אב .ןעקרא אב יװ ,עקילאק אזא טינ ךיוא
 .,ןלאטעד עטעבראאב לגרעב סָאד טסקאוו סע ,סעקשזורטס

 לדיימ סָאד --?טיוט ןראפ יװ ,ריד אב ןטרָאד סע טצכערק סָאװ --
 יוזא ,ןעקרא וצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא קנאביירד ריא טלעטשעגּפָא טָאה
 ,ןקוסעמ-עליוכ א וצ וצ טייג רעטקַאד א יו

 -עג יז טָאה--?רעליש א ראפ ןעמוקעגנָא זדנוא וצ טסיכ וד --
 ,םיא אב טגערפ

 -םוא טינ ,טרעפטנעעג עקרא טָאה -- ,טנאקיטקארּפ א ןיב ךיא --
 ,טרָאּפוס ןקידנצנאטרעטנוא םענופ עלעדער סָאד ןעיירד וצ קידנרעה

 ?וטסנרעל ּווװ --
 .עקסווָאקסָאמָאראטס ףא םוקינכעט ןיא --
 רעטַײװ יז טָאה -- !ןטנאקיטקארּפ עקירעביא יד ןענַײז ּוװ ןוא --

 עלא ףא ןרעפטנע םיא זומ עמ סָאװ ,שטנעמ א יװ ,טגערפעגסיוא
 ,ןגארפ ענַײז

 ,ןטָאילַארּפ ערעדנא יד ןיא רָאנ ,ָאד ךיוא ןטעברא עקירעביא יד --
 ,ךעצ-סוג םעניא ןריקיטקארּפ עקינייא

 ןעוו .טינ סעּפע םיא עז ךיא ?רָאטקורטסניא רעַײא זיא ּוװ ןוא --
 ?ריד וצ ןעגנאגעגוצ לָאמ עטצעל סָאד רע זיא

 -עצ טינ ךיז ןָאק רע .ךאס א ןענַײז רימ ןוא ,רענייא זיא רע --
 םוטעמוא ךָאד ףראד רע--,טרעפטנעראפ םיא עקרא טָאה -- ,ןסַײר
 , ,ןילז

 ץעגרע ןיא רע זיא ,ןַײז םוטעמוא ףראד רע סָאװ ,ראפרעד --
 ?ריד וצ ןעגנאגעגוצ טינ ךיוא ךָאנ זיא שטימזוק ןוא ,ונ ,ָאטינ

 ?שטימזוק סָאד זיא רעוו --
 רעד ןיא רָאנ זיא'ס ?שטימזוק זיא סע רע ,טינ עליפא טסייוו --

 טָאה --?ןעזעג טינ ןגיוא יד ןיא םיא טסָאה .ןבַײרשוצנָא גנוטַײצטנאוו
 ,קע ןא .רעטסַײמ רעזדנוא ךָאד זיא רע---.טרעדנוװעג ךיז לדיימ סָאד
 ,רעסעמ סָאד ןפראשנָא ףראד עמ יוזאַיװ ,ןזַײװ ריד לעוו'כ ,םוק

 ...ףראד עמ יוװ ,ןיילא סייוו ךיא --
 -עג ךיז טָאה יז--..טוג זיא ,ןיילא ןיוש טסנעק וד ביוא ,ונ --

 ,טנערפעג ןוא ךיז טרעקעגמוא רָאנ ,לעטשקרעוװ ריא וצ ןייג טזָאל
 ,טסייה רע יוזאיוו

 ?וטסייה יוזאֵיו ןוא---.טרעפטנעעג רע טָאה -- ...ןָארא .,.עירא --
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 ,עילאוו ןעמ טפור ךימ --
 ,טגאה סעילאוו ןָאט וצ קירד א ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה טנאה סעירא
 ,עשזאס יװ ,ץראווש ?ןעד ןעמ טגנאלרעד טנאה אזא --
 עריא טשיוװועגסיוא טָאה עילאוו עכלעוו טימ ,סעקטאמש לפַײה סָאד

 טשיוװעגסיוא קיסַײלפ טָאה רע ןוא .ןעקרא ןבעגעגּפָא יז טָאה ,טנעה
 ,שינעקירד-טנאה יד ןעמוקעגרָאפ זיא ןאד טשרע .ענַײז

 טלָאװעג ךיג יוזא טינ טָאה סָאװ ,ןעקרא קידנעוט בילוצ יוװ יוזא
 ,קָאדוה רעד טלאשעצ ךיז ךעצ ןרעביא טָאה ,לדיימ ןטימ ןדיישעצ ךיז
 טקנוּפ ,רעקיטכעמ ,רעטסעפ ץלא ךָאנרעד ,רעכיז טינ ,ןיד טשרעוצ
 קידגבָאה ןוא ,טסורב רעלַאמש א ןופ ןסירעגסיורא ךיז טלָאװ רע יו
 ,ןעידוה וצ טינרָאג ןיוש םיא טרעטש ,טפארק ןַײז טימ טראּפשעצ יז
 ,ליוו רע לפיוו

 ןזילרק ןוא ךָאנ ןגָאי ,ףיולעג-עיצרעניא רעייז ןיא ,סעיסימסנארט יד
 ,ךעלגעוואבמוא ןבַײלב ייז זיב ,רעכאווש ןוא רעכאווש ץלא רעבָא ,ךיז
 רעד ןיא ןוא ,טרעווילגראפ יװ ןרָאװעג זיא ךעצ רעצנאג רעד .טיוט
 ץלירג ןפראש א טימ ּפָא טכליה טַײקליטש רענערָאװעג-גנילצולּפ
 ,טיג טדער עמ זא ,טכוד סע ,טרָאװ ךעלשטנעמ טכארבעגסיורא סעדעי
 ּפאלק א רעצעמע ךָאנ טוט ךעצ ןיא ץעגרע ביוא ןוא ,טַײרש עמ רָאנ
 ּפאלק רעד שעמאמ טרענוד ,סעּפע ךָאנ טעכָאלעמ .רע ,ןזַלא ןא רעביא
 ,ןרעיוא יד ןיא

 --!שאבאש ,םעליג רענעמיײל א יװ ,ןָארא ,וטסייטש סָאװ --
 ,שוד ןיא ףיול ןוא עקלעגירד ןַײד ןייר ךאמ -- .עילאוו םיא וצ טַײרש

 -עגוצ ,בַײל סָאד ןוא םענָאּפ סָאד טשירפעגּפָא ,"שוד, א ןעמונעג
 יזא ןוא טיירדראפ יוזא ןענַײז סָאװ ,רָאה עווארעשטוק יד טמעק
 ,עלעמעק םעניילק ןטימ ייז ןעמעקראפ גנירג טינ זיא סע זא ,טכידעג
 "ךנייצ יד ,ךיז ןכערב ייז ,ךעלדנייצ קידנעטש ןלעפ סע ןכלעוו ןיא
 ןעו ,עקלעגירד רעד ףא רעסעמ סָאד יװ ,רָאה עטראה יד ןיא ,ךעל
 -- ,עקשזורטס ערעסערג א עקנאוולָאב רעד ןופ ןדנישּפָארא טוװּורּפ סע
 ,קעטָאילביב רעד ןיא ךַײלג רָאנ ,גנוניווונעמאזוצ ןיא טינ עקרא טרָאפ
 -ָאק ןלָאמש ,ןקיגראב םענופ גָאר ןפא ַלװמארט ןופ ּפָארא טכירק רע
 ,לסעג-ָאקגעלַאר

 ץנאג ןיא טרָא עטסכעלטימעג סָאד ,עטסביל סָאד ,עטסעב סָאד
 ןעמ ןָאק ךָאנ ּוװ .קעטָאילביביָאקנעלָארָאק עשיטָאטש יד זיא ווָאקראכ
 יירעדור רעד ןופ ,גנוניווװנעמאזוצ ןיא למוט םענופ ןדיײשּפָא יוזא ךיז
 גיוא ףא גיוא ,ךוב א טימ גיוא ףא גיוא ,ליטשרעדניא ןציז ,דָאװאז ןפא
 רעד ןופ קָאטש ןטייווצ ןפא לאזנעייל ןיא טינ ביוא ,טפעה ןַײד טימ
 ?קעטָאללביב-ַאקנעלַארָאק

 עשיטציד א ןאראפ זיא קעטָאילביב רעד ןופ ןאּפש טרעדנוה א
 ייווצ יד ןַײא טגנילש עירא .עגנירג א ןטרָאד זיא זַײּפש יד .ךיקרָאג
 ילסילפ רעקיּפעלק רעסיז א טימ ןסָאגאב ןענַײז סָאװ ,ןטעלטַאק-ענאמ
 -אב ןענַײז עכלעוו ,רעלעט ןפא ךעלעילפָאטראק ַײרד יד רעדָא ,טַײק
 רָאנ ,קאמשעג ןיא ,טסע רע סייב .ןיראגראמ קעל א טימ טצירּפש
 ןיוש ךיז געמ רע ןוא לכַײמ ןטימ קיִטראָפ טרעוו רֶע יו ,טינ טעז רע
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 -עג גָאט ןסייה א ןיא טלָאװ עמ יװ ,יוזא זיא סע .שיט ןופ ןבייהפוא
 ..ךָאנ ןוא ךָאנ ךיז טליוו סע ,ענעשזָארָאמ ןעגנולש

 רענייק ןוא שינעגנערדעג ןייק טינ זיא עוװָאלָאטס רעד ןיא ביוא
 טבַײלב ,טרָא ןא ףא טינ טראוו ןוא ןקור סעקרא רעטניה טיג טייטש
 ףא ןגָארט סָאװ ,סעקטנאיציפָא יד ףא טקוק רע .ןציז לסיב א ךָאנ רע
 א ףא רעלעט א טלעטשעגנָא ןיא סע .גראוונסע סָאד ןצאט עסיורג
 עמ ,דלודעגמוא טימ טראוו סָאװ ,םעליוא ןפא טקוק רע ןוא .רעלעט
 ,םילָאכַײמ יד ןעגנאלרעד רעכיג ייז לָאז

 ןשידִיי ןטימ רעטלאווראפ םעד לָאמטּפָא עירא טעז ךיקרָאג רעד ןיא
 ,רעקשטיניילק א ןיא רע ,לעדאנ לקצאכ קעטָאילביב רעד ןופ לײטּפָא
 ןיא עירא .ןגיוא עסיורג רָאּפ א ןוא ןקאב עסאלב טימ ,רעקניראד א
 -ענַאבא, ןיא ,ןטנוא טציז רענעי .םיא טימ טנאקאב טינ ךעלנעזרעּפ
 רָאנ .לאזנעייל ןיא ,קָאטש ןטייווצ ןפא ,ןביוא טציז עירא ןוא ,"טנעמ
 עילימאפ יד טקנעדעגראפ ןוא טקרעמאב לעדאנ לקצאכ טָאה רעשפע
 ןכָאנ לכיב שידִיי ןייא ךעלגעטגָאט טרעדָאפ סָאװ ,רענעייל םענופ
 טיאכ זא ,רעטלאוראפ רעביל רעד ,טינ רעבָא טסייו רע ?ןרעדנא
 עלופ יד ףא טעװ ןכיגניא רָאג ,ןכיגניא זא ןוא ךיוא ןיילא טבַײרש
 -עגנַָא יד ןיא ןוא לכיב ַײנילגָאּפש א ךָאנ ןעמוקוצ סעצילָאּפ-רעכיב
 ךוב סָאד .לטראק שיפארנַאילביב א ךָאנ ךעלטסעקיגָאלאטאק עטּפָארּפ
 טפעה רעד רָאנ ,טפעה ןבָארג א ןיא ,דאיוואסק ןיא ךָאנ לַײװרעד זיא
 ,טפעה רעטייווצ א ןבירשעג ןיוש טרעוו'ס ןוא ,לופ זיא

 ףא ךאמּפָא ןא םיא אב טגיל ענעשעק ןיא ?םיא וצ ךַײלג זיא רעוו
 רעד טימ טָאה לדיימ שיניארקוא ןייש-דליב א .ןעגנולייצרעד לכיב א
 יז רעכלעװ טימ ,טפירשטנאה רעבלעז רעד טימ ,טנאה רעבלעז
 ַאלוואּפ ןופ סעילימאפ יד ריּפאּפ ךעלעגייב עריא ןיא ןַײרא טבַײרש
 ןופ ,אקטיווק בייל ןופ ,על ןאוויא ןופ ,יקסליר םיסקאמ ןופ ,ענישטיט
 ןיא טקנאלב סע ,ןטיאכ עקרא ןבירשעגנַײרא ךיוא ,שיקראמ ץערעּפ
 ןפארגָאללביב ןלעװ ןכיגניא רָאג ,ןכיגניא .טיאכ עילימאפ יד ךאמּפָא
 -נא ןשיװצ לכיב סטיאכ עירא ןגָאלאטאק ערעייז ןיא ןבַײרשנַײרא
 ןוא ןיקצאועשטשאכ ןשיװצ טראה ןייטש טעװ רע .םירָאפס ערעד
 ,,רעטכיד עטנעקרענא ןיוש ןענַײז עדייב .עניוועל ענאכ ןופ טַײװ טינ

 א ךַאנ טימ טקילגעגּפָא ןטַיאכ טָאה ,לכיב א ףא ךאמּפָא םעד ץוכ
 ןענרעל עװקסָאמ ןייק טרָאפ רע .ךאז רעקיטכיו רעייז ,רעקיטכיוו
 -ניא ןשיגַאגאדעּפ ןופ לײטּפָא ןשיטסיווגניל-שירארעטיל ןשידִיי ןפא
 ,טוטיטס

 ?רעגנאפנָא ןא ּפָא טלגיפש סָאװ

 -ןיילק טסייה סָאװ ,לסעג טקוראפ-ךעלטַײװ א ןיא ,עװקסָאמ ןיא
 ןיא ,למוט ןשיטָאטשסיױרג ןופ טדײשענּפָא יא סָאװ ןוא יקסווָאגָאריּפ
 -נופ םיא טעז עמ סָאװ ,לָאּפוק א טימ רעיומ רענייש א רעייז ןאראפ
 ,לסעג םעניא רָאנ טינ עטְסערג יד -- עדילבעג עֶסיֹורג יד .סנְטַײוװרעד
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 טקוק עמ ןעוו ,ךעלנע זיא ,ןסאג עקימורא יד ןיא ,רעשפע ,ךיוא רָאנ
 -אש , קריצ ןפא רעדָא יראטענאלּפ רעװקסָאמ ןפא ,ןסיורד ןופ ריא ףא
 סע .עדַײבעג רילָאק ןלעה א ןיא עטבראפעגסיוא ,עכעליירפ א ,?ָאטיּפ
 ןעזרעד ןטרָאד ןעמ טעוװ ,קיניײװניא ןייגנילרא טצוװ עמ ןעוו זא ,טכוד
 סָאװ ,ןטאבָארקא ,סעכָאּפאהלָאכעל ,רעדָא למיה ןטנרעטשעגסיוא ןא
 ,לָאּפוק ןכיוה ןרעטנוא ןסוקָאפ ערעייז ןזַײװ

 ,ךעלמייה ,ןייש ןוא .ןסיורד ןופ ןייש-קיטכערּפ זיא רעיומ רעד
 למיה ןטנרעטשעגסיוא ןייק שטָאכ ,קיגיײװניא ןופ ךיוא רע זיא קיטכיל
 ,טיג ךיוא לָאּפוק ןרעטנוא סעקינסוקַאפ ןייק ןוא טינ ןטרָאד ןעמ טעז
 ןּפמָאל ןופ ןטכיולאבילעה זיא לויביטסעוו רעקיכעלַײק רעסיורג רעד
 ,טיפוס ןכיוה רעייז םענופ ּפָארא ןעגנעה עכלצעוו ,סערטסויל ןוא

 -ואא עסיורג יד ןיא לויביטסעוו םענופ ןריפ ןריט עוויסאמ ךאס א
 ּוװ ,?עירָאטידואא-ןינעל , יד-- רעטסערג רעד וצ ךיוא ןוא ,סעירָאטיד
 ןטנװָא ןוא ןעגנולמאזראפ יד ,סעיצקעל עניימעגלא יד רָאפ ןעמוק'ס
 -גוט ןיוש ןוא עגנאל ןריפ ,ןלָאסערטנא יד ףא ,ןביוא .טוטיטסניא ןופ
 םידומיל יד רָאפ ןעמוק סע ּוװ ,ןרעמיצ ךאס א וצ ןרָאדירַאק ערעלעק
 ןענָאמרעד ייז .עכעלנייוועג ץנאג ןענַײז ןרעמיצ יד .סעּפורג יד ןיא
 טָאטשגָא רָאנ ,ענביר ףא לוש רעװַאקראכ רעד ןיא סאלק םעד ןיא
 ,ךעלשיט עצראווש עכיוה עקשטיגנירג ָאד ןעייטש סעטראּפ

 ןיא טעבראעג ןיֹוש ןבָאה סרוק סעקרא ןופ ןטנעדוטס טַײהרעמ יד
 ןרעכעה וצ ןעמוקעגנָא יז ןענַײז טוטיטסניא ןיא ,רערעל סלא ןלוש יד
 -נירג א ייז ןשיווצ זיא עקרא .ןעמַאלּפיד ןגירק ןוא עיצאקיפילאווק יד
 םיאכ -- ,רע יוװ ,ןרַאהנירג אזא ךָאנ טימ לשיט ןייא אב טציז רע .ןרָאה
 -ילא רעייז ןוא ןגיוא עקידנענערב עצראווש טימ לרעכָאב א ,רעקסאל
 ןגָאז סעּפע ףראד רע ןעוו ,לָאמ סעדעי ןָא ךיז ןדניצ סָאװ ,ןקאב עלעד
 ןרעװ סָאװראפ א ןָא רָאג ךיוא ןוא .םיא וצ ךיז טדנעו עמ ןעוו רעדָא
 ןוא םִיאכ .רעַײּפ שילעה א טימ ןסָאגראפ יװ יוזא ,טיור םעצולּפ יז
 .םיסָאכויעמ-סעקיניזימ ייווצ ,סרוק ןפא עטסגנִיי יד ןופ ןענַײז עירא
 "ףעבאיטקָא, גנוטַײצ רעד ןיא רעדיל עטקורדעג ןיוש טָאה רעקסאל
 רעד ןופ טשרָאקַא ןיא ןטיאכ אב ."ןרעטש , לאנרושז םעניא ןוא
 ןא טקישעגוצ םיא טָאה עמ .ווָאקראכ ןיא לכיב א סנַײז סיורא לדָאנ
 טכאמעג ךַײלג םיא טָאה סָאװ ,טלעג טימ ןעמטאמ א ןוא ראילּפמעזקע
 רעצנאג רעד ןיא ,סרוק ןפא ,עּפורג רעד ןיא ןיושראּפ ןטסכַײר ןראפ
 ןעמ טָאה געט ַײרד .עקנימָארטס ףא גנוניווװנעמאזוצ רעשיטנעדוטס
 ןוא ,טלָאװעג טָאה עמ לפיוו סאבלָאק "ענַײשט , ןסעגעג סרוק ןפא
 עװַאלָאטס רעשידַיי רעד ןיא ןעגנאגעג וויטקעלַאק ןעמ זיא לָאמ ייווצ
 .שיפ עטליפעג ןסע סאג-עקסנאשטשעמ ףא

 ןוא ,טשרָאפעג ןעמ טָאה לכיב סָאד ,טרידוטש ןעמ טָאה לכיב סָאד
 -כָאנ ךיז ןטלאכ אב ןבָאה ערעגרע יד ַײס ,ןטנעדוטס ערעסעב יד ַײס
 :טגערפעג

 רעַײנ א, גנולייצרעד ןַײד ןיא ןקירדסיוא טלָאװעג וטסָאה סָאװ --
 ?"לטנאמ

 ?"קילג , עלעװַאנ רעד טימ ןגָאז טלָאװעג וטסָאה סָאװ --
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 גנולייצרעד יד ןבירשעג וטסָאה עיציזַאּפ רעכלעווא ןופ --
 ?ןעגנערבסיורא ריא ןיֵא טלָאװעג וטסָאה סָאװ ?"ןצנאוו,

 -אק יד ןופ ןעּפעשטּפָא ךיז טלָאװעג עירא טָאה -- ?סייוו ךיא --
 טלַאװעג ךיא בָאה סָאד ,ןבירשעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,סָאד -- .סעש

 ,ןעגנערבסיורא |
 ןבָאה ייז ,ןשטנעמ עװװעשָאכ ןוא ענעעזעגנָא ןענַײז ןרָאטקעל יד

 א טָאה ווָאניסונ קַאכצִיי רָאסעּפַארּפ .קרעװ עכעלטפאשנסיוו ענעגייא
 ץראווש קיכעציּפש א ,ןקאב ענעלאפעגנַײא עלעקנוט ,םענָאּפ ךעלגנעל
 א סעּפע טימ ענעגיוצראפ לָאמטּפָא ,ןגיוא עצראוושיףיט ןוא לדרעב
 עלעשטיוק א טימ םיא אב ןיא לָאק סָאד ,עלעטַײה ךעלקירעיורט
 ןכלרטשרעטנוא ליו רע סָאװ ,רעטרעװ יד ןעגנערבסיורא םאב
 רעד ןופ ףָאס ןפא עלעשטיוװק סָאד טלאפ לייטנטסרעמ
 ,עזארפ

 טָאה רע ."רוטארעטילדװערַײמ , סרוק םעד טנעיילעג טָאה ווָאניסונ
 -נָאק ןייק ןופ טסּוװעג טינ ,לריּפאפ א ןיא טקוקעגנַײרא טינ לָאמנייק
 -עהוצ ענַײז ןריפ ןלָאז ןטקעּפסנָאק זא ,טרעדָאפעג טינ ןוא ןטקעּפס
 לָאמטּפָא ןטנעדוטס יד ףא טקוקעג רע טָאה עיצקעל רעד סייב .רער
 רעבָא ,ןטייווצ א ףא ,טנעדוטס ןייא ףא ןָאטעג קוק א ךעלגנירדכרוד
 רָאנ ןענַײז סע .ןעזעג טינ םענייק ,ךיז טכוד ,רע טָאה ןסעמערעדניא
 עכלעוו ןגעוו ,ןדלעה עשיסאלק יד םיא ראפ ךעלקנאדעג ןעמּוװשעג
 ןבעג ,סעיגָאלאנא ןעגנערב טאהעג ביל טָאה רע .טלייצרעד טָאה רע
 ענעדיישראפ ןופ סעלובאפ ,ןטעשזוס ,ןדלעה ,רעבַײרש ףיונוצ ריפ א
 ,טייק ןייא ,טכעלפרעביא ןייא ןעמוקאב ךיז טָאה'ס ןוא ,סעכָאּפע ,ןטַײצ
 עקיבייא ןופ ,ןטלאטשצענג ןופ ,ןעמענ ןופ קרעוורעייפ א ,דאראּפ ןימ א
 -לאלטימ ןיא םיניועג עטסערג יד טקיורמואב ןבָאה סָאװ ,ןעמעלבָארּפ
 -עטנאוורעס ,טעלמאה סריּפסקעש .ןטַײצ עטסַײנ ןוא עַײנ יד ןיא ,רעט
 -קיוו ,ָאלרָאג סקאזלאב ,יראווָאב םאדאמ סרעבָאלפ ,טָאכיק-ןָאד סעס
 אב ןציז ייז ,ןדלעה יד ,ביל יז טָאה רע -- ,ָאדָאמיזאווק סָאגוה רָאט
 אב ךיז ןבָאה ייז .עמָאשענ רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ּפָאק ןיא רָאנ טינ םיא
 יז ןופ רערעדעי זיא ךָאד ןוא ,טשימעגרעביא עלא ןצראה ןיא םיא
 ןַײז טימ ,סעונט ענעגייא ענַײז טימ .,,ןייכ םענעגייא ןַײז טימ ןבילבעג
 .עיפָאסָאליפ רענעגייא

 טימ ,רעטאוועלוטוס א לסיב א ,רעקיסקווולטימ א-- ןייטשרוג ןרא
 -קעל טנעייל -- ךעלזעלגיןלירב עכעלקיד רעטניהא ןגיוא עקיטכיזצרוק
 רע .?עיצוילַאװער-רעבאיטקָא רעד זיב רוטארעטיל עשידִיי יד , סעיצ
 א ענַײז .רעטרעוו יד קידנעלצסיױא סָאװטע ,ןָאטָאנָאמ ,ןסאלעג טדער
 א טימ ,קִיֹור ,ליטש טנערב סָאװ ,עלעווייא ןא יו יוזא זיא עיצקעל
 ןענערב ןליטש םענעטלאהעגנַײא ואזא ןופ זא ,טכוד'ס .רעַײּפ ןיילק
 רַאנ ןעמעראנָא טינ ךיז לָאמניײיק ןוויוא םענופ ךעלטנעוו יד ןלעװ
 ,טַײקמעראוו עמענעגנָא ןא ןזיא'ס ןוא .ןָא ָאי ךיז ןעמעראוו ייז ,ןיינ
 ןצנאג ןפא עביל א-- םירווייא יד ןיא סעיכ ןביל א ןַײרא טסיג יז
 וצ ,ןצערעּפ וצ ,ןעלעדנעמ וצ-- סעװָא עשירארעטיל יד וצ ןבעל
 ,ןעמעכיילא-םעלָאש

11 



 קידנעטש רע זיא ןָאטעגנָא .שימעדאקא ,טלאק זיא רעניוו רעיימ

 ,רענטלאטש ןַײז ףא שעמאמ "טגניז, סָאװ ,גוצנָא ןטנאגעלע ןא ןיא

 ןענַײז ּפָאק ןפא רָאה עצראוושידעּפ יד ,רוגיפ ,סקּוװלטימ ןופ רעכעה

 יעגסיורא טרעװ טרָאװ סעדעי .טנורש א טימ ,טמעקראפ טארוקא

 זא ,שירַאגעטאק יוזא ןוא רָאלק ,ךעלטַײד רעייז ליומ ןַײז ןופ טכארב

 -עגּפָא ,ךיז טלקנעװקעג לָאמא טָאה רע זא ,ןביילג וצ רעווש זיא'ס

 יָאשאה רעדנא ןא טימ יז ןטילבראפ וצ יידעק ,ערָאשאה ןייא ןפרָאװ

 ןסעזעג רע זיא ,ןַײרא טכאנ רעד ןיא ףיט זיב ,גָאט ךָאנ גָאט זא ,ער

 -וואסק טכוזעגסיוא ,ןסעלצמאה-ראקעי ,ךעלכיב עטלא רָאג ,עטלא רעביא

 ,רעבַײרש ענעסעגראפיגנאל ןופ ףךעלטעלב עטרעדנוזעגּפָא ,ןדאי

 טינ לָאמנייק לאלכיב טָאה עמ ןעמעוו ןגעוו ,עכלעזא רענַײרש רעדָא

 רע סָאװ ןגעוו ןוא טדער רע סָאװ ןגעוו ,סָאד זא ,טכוד סע .טרעהעג

 -עגסיוא ןיילא עכריט םוש ןָא רע טָאה ,ןטנעדוטס ענַײז טלייצרעד

 םעד רעטנוא סע טגָארט רע ןוא לכיבנרעל קיטראפ א ןופ טנעייל

 ךיז טָאה רע ,ךאז עטסּוװאב ןיימעגלא ןא ,עמָאיסקא ןא יװ ,םעליוא

 ןגעלעג ןיא ץלא ,ןלאוק עטשרע יד וצ טעוװעטנורגרעד טיגרָאג

 עטראנעג יד, טמענ ןוא טמוק ,"ןעלעקרעס, טמענ ןוא טמוק :ףונביוא

 טמענ ןוא טמוק ,ןעגנושטילטסיוא ןוא ןראטנעמָאק עלא טימ "טלעוו

 רימ אב טגיל יז -- עטיב ,ןעלעדנעמ זיב רוטארעטיל עשידִיי עצנאג יד

 ,עינָאלד רעד ףא
 לַאמ ןייא עירָאטידואא רעד ןיא ךיז טזַײװאב ווָאקאווטיל עשיומ

 ןופ עָאנאה סנטַײצאב ןיוש ןבָאה ןטנעדוטס ערעסעב יד .ךָאװ ןיא

 א ,גָאז ןשיטסירָאפא ןא ,טרָאװ ףראש א ןרעה ןלעװ ייז סָאװ ,םעד

 -עטקאראכ עשינָאריא ןא ,ףירגאב ןטלא ןא ןופ שטַײטסױא םעלנ

 ןיא וָאקאװטיל .טינ טלאה רע ןכלעװ ןופ ,רעבילרש א ןופ קיטסיר

 ןשינעעשעג עשירארעטיל ןופ רעטנעצ עמאס ןיא ,ךָאק עמאס ןיא

 -אווטיל .סעיצאטוּפער עשירארעטיל ּפָארא טרעדַײלש ןוא טפאש רע

 ,רוטארעטיל רעשיטעװָאס רעשידִיי רעד ןגעוו סעיצקעל טנעייל וװָאק

 -נעלרב עמאס ןופ ןשינעטנעק ערעייז ןטנעדוטס יד ןּפעש םיא אב ןוא

 | ,לאווק ןקיטַײצטנַײה ,ןקיד

 ןיא םיא ןקוק ףראד עמ ,ךעלטַײד טינ ןוא ליטש רע טדער ןדייר

 -יללק א ,טגָאז רע סָאװ ,םעד ןופ ןזָאלכרוד טינרָאג יידעק ,ןילרא ליומ

 ןופ ,דניקרעדנּוװ יא יוװ יוזא ,לשיט ןכיוה םאב רע טייטש ,רעקשטינ
 ,עריוט ןוא עמכַאכ ןסינעג ענעסקאוורעד ןכלעוו

 ןסיורג ןַײז טימ זיא ווָאקאווטיל ןעוו ,עיצקעל רעד ךָאנ לָאמנייא

 -ראפ טלאכ םיא טָאה ,עירָאטידואא רעד ןופ סיורא ןיוש לעפטרָאּפ

 -גולייצרעד לכיב ןַײז טגנאלרעד קידוועמעש ןוא רָאדירַאק ןיא ןטלאה
 ,ןענעיילרעביא סע לָאז רע ,ןעג

 -- ,טגָאזעג עירא טָאה -- ,ןעקנַאשעג ךַײא לכיב סָאד טלָאװ ךיא ---
 לכיב סָאד .ראילּפמעזקע ןייא רָאנ ךיא בָאה ,ןרעיודאב םוצ ,רָאנ

 ,םיא ראפ ןעוועג עדיומ ךיז עירא זיא -- ,סיורא טינ יװ טאמיק זיא

 ןכעלגנירדכרוד א רע טָאה -- ?סיורא טינ יו טאמיק טסייה סָאװ --
 ,רָאטװא םעַלנילגָאּפש ןפא ןבעגעג קוק

99 



 ייײיא לָאנ -- ,טרעלקרעד טיאכ טָאה -- ,טקורדעגּפָא סע טָאה עמ --
 לוש רעשידִיי רעד ןופ רעטלאווראפ רענעזעוועג רעד ...שטנעמ 'א רענ
 ןוא טנעיילעגרעביא טָאה ,טנרעלעג ךיז בָאה ךיא ּוװ ,ווָאקראכ ןיא
 טיג םיא ןענַײז סע .ףיוקראפ ןיא ןזָאל טינ סע רָאט עמ זא ,טגָאזעג
 -פעלש א, ,?עיצקעטָארּפ ,---ןעגנולייצרעד יד ןופ ךעלּפעק יד ןלעפעג
 ןיא טינ ,ןלעפעג טינ םיא ןענַײז ןפָאס יד ןוא ,"ןצנאוו, ,"גָאט רעט
 זדנוא טימ רע טָאה לוש ןיא ..ןפָאס עטוג ןענַײז ןעגנולייצרעד עלא
 ,עיפארגָאעג טנרעלעג

 ןּפיל עגיד יד ןָאטעג םירק א ךיז שינָאריא ןבָאה ןווָאקאוװטיל אב
 -ארגָאניל רעד טימ לכיב ןפא ןָאטעג קוק א לָאמאכָאנ טָאה רע .ענַײז
 זיא עליה רעד ףא .קנאלב לרעב רעלטסניק ןגנוי םענופ עליהירויוו
 א טימ ,עװַָאלַאטס א ןיא עקטנא;ציפָא ןא ,לדיימ א טלָאמעגנָא ןעוועג
 ןגיױא יד טימ ןפַאלעגכרוד זיא ווָאקאווטיל .טנעה יד ןיא רעלעט סיוטש
 ןיא טגיילעגנילרא לרעפייס סָאד ךָאנרעד ,לכיב םענופ טלאהניא םעד
 ,לעפטרָאּפ

 יד ןטלאכ טגנאלרעד טָאה רע -- ..ןענעיילרעביא לעװ ךיא ,טוג --
 ןופ ןפָאלעגּפָארא ,סעדנוק א לגני א יװ יוזא ,ךַללג םעדכָאנ ןוא טנאה
 -עוו ןקיכעלַײק ןסיורג ןיא ,ןטנוא ףא ,ּפערט ענרעצליה עטיירדעג יד
 ,ןסיורד ןיא ןדנווושראפ ןטרָאד ןופ ןוא ,לויביטס

 "אווטיל ףא טראוועג טלאכ טָאה גנובעלרעביא ןוא דלודעגמוא טימ
 ןענַײז סָאװ ,געט יד טלייצעג טָאה רע .עיצקעל רעקידנעמוק סווָאק
 עטָאראכ ןיוש טָאה רע .טוטיטסגיא ןיא ןעמוקּפָארא ןַײז זיב ןבילבעג
 בוא ,ןַײז טעװ טָאװ .לכיב סָאד ןבעגעג לאלכיב טָאה רע סָאװ ,טאהעג
 יטב םעד ,ןעק רע יװ ,ןגָאזנײרא ,טשינוצ ןכאמ סע טעװ ווָאקאווטיל
 ןטנעדוטס עלא ראפ רָאנ ,גיוא ףא גיוא טינ ןוא ,רעבאכעמ םענעקאבעג
 סע סעטאמש עקיטשינ אראפ סָאװ ,ןסיוו ייז ןלָאז עלא ,סרוק םענופ
 רעקיטירק רעסיורג רעד ,רעגָאזטרָאװ רעד !טלאכ ןבירשעגנָא טָאה
 טוג רעייז ,טוג ךיוא רעבָא ןעק רע ,ןבייהפוא טוג ןעק וװָאקאווטיל
 רעד ןטימניא .לייטרוא-טיוט א יוװ יוזא זיא קאסּפ ןַײז ,ןפראווּפָארא
 יד טימ ןָאט םירק יא םעצולּפ ןוא ןָאמרעד א ךיז ןבעג רע ןעק עיצקצל

 ;ןפי
 -אט םעַײנ ןפא ,ןעָאג םעַײנ ןפא ןגָאז ריא טעװ סָאװ ןוא ,ונ --

 ןרעדנּוװאב ליוו רע ?סרוק ןפא ךַײא אב ןזיוואב ךיז טָאה סָאװ ,טנאל
 ענַײז טימ ,"סעקטנא;לציפָא, ענַײז טימ ,"ןקילג, עגַײז טימ טלעוװ יד
 "געט,

 -רעד טינ עיצקעל רעקידנעמוק ןַײז ףא רעבָא טָאה ווָאקאווטיל
 ןוא ורמוא טימ ,קערש טימ טראוועג טָאה עירא .ןעמָאנ סטלאכ טנַאמ
 ןיא ,רָאי ןצנַײג טלא זיא עמ ןעוו לַײװ ,גנונעפָאה לסיב א טימ ךיוא
 טּפאכעג לָאמ רַאּפ א טָאה רע .סטוג ףא ,סרעטעב ףא ןפָאה טינ רעווׂש
 זיא קוק רעד זא ,טכודעג םיא טָאה'ס ןוא ,קילב סווָאקאווטיל ךיז ףא
 טָאה ווָאקאווטיל סָאװ ןגעוו ,טרעהעג טינ טָאה רע .רעזייב ןייק טינ
 סָאװראפ טסוװאבמוא ,םיא אב טָאה ּפָאק ןיא .עיצקעל ןַײז ןיא טדערעג
 רעכלעװ טימ ,סװַאקאװטיל ערוש ןייא טלבמָאכעג ךיז ,ןעווראפ ןוא
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 א זיא ץערעּפ , :"ורמוא ןיא,, ןעלקיטרא דנאב ןַײז ןַא ךיז טבייה סע
 ,?"רוטארעטיל רעזדנוא ןיא םעלבָארּפ עבראה

 ןעוו ןוא ,ןָאטעג ףור א םיא ווָאקאווטיל טָאה עקַאספאה רעד ףא
 סע ּוװ ,טנאוו רעד וצ רעטנעענ םיא טריפעגּפָא ,ןעגנאגעגוצ זיא עירא
 ,לוָאט רעד טגנעה

 ךיא לעוו--- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,ווָאקראכ ןייק געט יד רָאפ ךיא --
 ןוא טנעיילעגרעביא לכיב רעַײא בָאה'כ .ךילא ןגעוו ןָאט דער א ןטרָאד
 טינ ךָאד זיא ןבעל ןיא ,ספיירט ןוא סלסָאּפ ןייק ןַײא טיג םיא ןיא עז
 ,לאלק סלא ,ןעגנולייצרעד ערעַײא ןיא ןענַײז ןפָאס יד ...ועטמָאי רָאנ
 עכלעזא ןגעק ןיב ךיא זא ,טינ רעבָא טסייה סָאד ,עכעליירפ ןייק טינ
 טכוז ,רימ טכוד ,ריא רָאנ ..סיורא שיגָאל ןעגנירד ייז ביוא ,ןפָאס
 -כיב .?ךַײא וצ סע ךיז טמענ ןענאוונופ .ףָאס ןקירעיורט א עקפאד
 -נָא יד ךיז טליפ עדאווא ..,טינ ךָאנ ריא טַײז וװָאכעשט ...טדערעג לאל
 בָאה רעטרעװ ,ןקורדסיוא ענעגנולעג טינ עקינייא ...טיײקשירעגנאפ
 טגַאז עמ .טכיראפ ןדנאר יד ףא ןוא ןכָארטשעגרעטנוא טסקעט ןיא ךיא
 רָאנ ..."ןיק , טגָאז עמ ,טרָאװ אזא ָאטינ זיא סע ,"לדרעברעטנוא , טינ
 א ןַײז טעוו ריא ...עטסכעלרעפעג יד טינ ךָאנ ןענַײז ןרעלעפ עכלעזא
 | ,רעבַײרש

 ןפראש א ןגיוא "עטעקאנ, טימ ןוא ןלירב יד ןָאטעגסיױא טָאה רע
 ןַײז קורדנַײא ןא ראפ סָאװ ,ןעז וצ יידעק ,ןעירא ףא ןָאטעג קוק
 ,רעכַאב ןפא טכאמעג טָאה עוווענ

 ,טלמרומעגסיורא רעטלמוטעצ א טלאכ טָאה -- ,קנאד א --

 טעזרומא ןיא טכאנ א

 םענופ ןטנעדוטס ענעזעוועג ,טנַײרפ עטלא עביל ,ריא טַײז ווו
 ןענַײז ךיג ?טוטיטסניא ןשיגָאגאדעּפ רעװקסַאמ ןופ לײטּפָא ןשידיי
 -ולעמ א טוטיטסניא ןיא ןיוש טציז טָא ןוא ,ןרָאי-ןרעל יד ןפָאלעגכרוד
 -עג .טעברא ףא ןקיש וצ ןיהוװ ןעמצעוו-- טכארט ןוא עיסימָאקרעכ
 ,קסבעטיוו א ןיא-- טעטש ערעסערג יד ןיא ןרָאפ ןעמ ליוו ,ךעלנייוו
 יד ןיא קעווא טרָאפ טַײהרעמ יד רעבָא ,עציניוו א ןיא ,לעמָאה א ןיא
 ,סעיטנאקאוו ןאראפ ןענַײז סע ּוװ ,ךעלטעטש עניילק

 רָאטקאדער רעד .ןאשזדיבָאריב ןייק ןרָאפעגקעװא זיא טיאכ עירא
 -עגפוא םיא טָאה שטיוועקאזאק ךענעה "ןרעטש רענאשזדיבָאריב, ןופ
 ,לכיב טשרע סטיאכ טריגאדער טָאה רע .ךעלטנַײרפ רעייז ןעמונ
 ןיא טריפעגנילרא ןוא .טנאה א ראפ ןעמונעג םיא טָאה רע ,ךעלטנגייא
 ,רוטארעטיל רעד

 "טײל רעצנאג רעד טימ טנגעגאב םיא רע טָאה --!עלעטיאכ ,א --
 ילופ רעד ןיא זיא רע רעכלעוו טימ ,טַײקיצראהטיירב ןוא טַײקילעז
 ,וועגא ,טָאה רע סָאװ ןוא רוטאנ רעד ןופ ןעקנָאשאב ןעוועג סָאמ רעטס
 ענַײז עשורעיעב ןבעגעגרעביא ךיוא ,ןּפָארט א ףא טרענימעג טינ
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 רעטוג א--.עיסויל רעטכַאט רעד ןוא לַיונאמע ןוז םעד -- רעדניק
 ןןאב ןופ טשרָאקָא טסיב -- ,ןדירפוצ ןעוועג רע זיא -- ,טסאג

 -עג טשרָאקָא זיא רע ,ָאי זא ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א טָאה טנאכ
 ,ןעמוק

 .ץעידָאלָאמ א רָאג ךָאד וטסיב ?עיצקאדער ןיא-- ךַײלג ןוא --
 ןענאוונופ .עדאווא -- רעביַײרש עגנוי ןוא ,ןעמעלא ףראד ןאשזדיבָאריב
 ?ווָאקראכ ןופ ?וטסמוק

 /  .עװקסָאמ ןופ --
 ךיא ...טנרעלעג ןטרָאד טסָאה וד זא ,ןסעגראפ רָאג בָאה'כ ,א --

 -ּפָא-גנודליב ןופ רעטלאווראפ םעד וצ לטעצ 'א ןבעג ךַײלג ריד לעװ
 ,עיצקאדער ןופ סושער ןיא ןקיש ךיד לָאז רע ,לייט

 רעקידנעטש א ןרָאװעג טיאכ עירא ןיא גָאט ןבלעז םעניא ןיוש
 טנעדנַאּפסערַאק סלא ."ןרעטש רענאשזדיבָאריב , ןופ רעטעבראטימ
 ןעוועגסיוא טַײצ רעצרוק א ןופ ךעשעמ ןיא רע זיא גנוטַײצ רעד ןופ
 ןיא רע רעדייא ,רעירפ ךָאנ ןוא ,טנגעג רעד ןופ םיווּושִיי עלא ןיא
 -על ןיוש ,וועׂשִיי םעד ,םיא רע טָאה ,ןעוועג וועשִיי א ןיא ּווו-ץעגרע
 -ענ עקידנעגנילק ,ענייש .םענַײז ןעמָאנ ןראפ טאהעג ביל עליכטאכ
 -ךלאוו ,ןאקָאריב ,ָאקָאדנָאל :םיווּוׂשִיי רענאשזדיבָאריב יד ןבָאה ןעמ
 יד וצ ןרָאפעג זיא רע .עקװעַײשטָאלָאװ ,טעזרומא ,דלעפעריב ,םייה
 ךעלערוש ןעגנאהעג ןענַײז ןפיל יד ףא ןוא .ָאקָאדנָאל ןופ סנוויוא-ךלאק
 "עג טינ לָאמנייק רע טָאה רעדיל ןייק שטָאכ ,ןגינ ןקיטראפ א טימ
 עגנירג ןייק טינ ןעוועג םיא ראפ זיא םארג א ןטכארטוצ ןוא ןבירש
 ,טגיוטעג טינ עקאט ןבָאה ענַײז ןעמארג יד ןוא ,עכָאלעמ

 ?רעהא ךיא םוק יװ ,ָאקָאדנָאל ,ָאקָאדנַאל
 .גרעב ןוא למיה ,ָאקַאדנַאל ,ָאקָאדנָאל

 סערוש ייווצ יד רעבָא ."גרעב, ןוא "רעהא, םארג א רימ ךיוא
 ..ןפיל יד ףא ןסעזעג ןוא ּפָאק ןיא טלבמָאבעג ךיז ןבָאה

 וצ טאהעג ביל עירא טָאה םיֹווּוׁשִיי ערעדנא עלא ןיא יװ רעמ
 ףא ןגיולפעג ,ףיש א ףא ןיהא ןעמּוװשעג זיא רע .טעזרומא ןייק ןרָאפ
 יד ןעוועג םיא ראפ זיא טסעזרומא ןייק גנורידנאמָאק א ,ןאלּפָארעא זא
 םעד ןגָארקעג ביל יוזא ראפרעד רע טָאה רעשפע .ענָאטאמ עטסנעש
 -עגֹנָא טאהעג טָאה רע סָאװ ,גנונעכייצראפ עטשרע יד לַײװ ,וועׂשִיי
 זיא ,"םייה רעד ןיא ,, ןסייהעג טָאה סָאװ ןוא ןאשזדיבָאריב ןיא ןבירש
 ?טעזרומא ןגעוו ןעוועג

 ףורא-גראב סָאװטע טייטש סָאװ ,וועשיל םעד ןגָארקעג ביל טָאה רע
 רךאפ ,טַײקשימיײיה ןַײז ראפ ,טַײקיטכיצ ןַײז ראפ ,רומא ןופ גערב ןפא
 ןטלאכ עירא ףא טָאה וועׂשִיי ןיא ךאז םוש ןייק .טַײקטצװעדנופראפ ןַײז
 עדערעשט יד יװ ,טַײקטעװעדנופראפ ןופ קורדנײא אזא טכאמעג טינ
 -ךלימ רעד ףֹא קירוצ עשאּפ ןופ םוא ךיז טרעק סָאװ ,סעמייהעב
 ןקידרעמוז א ןיא ועשִיי ןכרוד ךרוד ןעייג סעמייהעב יד .עמרעפ

 עלופ עקידנעגנעהּפָארא טימ ,עטאז ןוא עסוראב ,טכאנראפ
 טינ יז טבַײרט ךעטסאפ רעד ןוא ,םאזננאל ןעייג ייז .סרעטַײא
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 ,ריצאּפש ןקיטנװָא םענופ ןבָאה עָאנאה ייז ןלָאז-- רעטנוא קראטש
 עקידנצנאלג עלופטכארפ יד טימ ּפעק יד ןעוװערעק סעמייהעב יד

 ןיוש ןענַײז סע ּוװ ,רעזַײה יד וצ ,ןטייווצ א וצ ,טױלּפ ןייא וצ ןגיוא

 סע ןוא לרעַײפ א טנערב ךעלעווייא יד ןיא ןוא ,ןּפמָאל ןדנוצעגנָא

 םאב ,סאג רעגנאל רעד ןופ קע ןיא ,ןטרָאד ןוא .ערעשטעוו ךיז טכַאק
 יד יפ ןפא ןטראוו ןוא ץעייטש ,עמרעפי-ךלימ רעד ןופ רעיוט ןטנפעעצ
 ,עמייהעב ריא טעלג א טגנידאבמוא טוט ןרעקלעמ עדעי ,סנרעקלעמ
 טּפאכ קיטכיזרעפייא .ןַײרא לאטש רעד ןיא ַײבראפ יז קידנזָאלכרוד

 ןיא ןיוש ךיז ןרעה םורא ןטונימ ןיא ןוא ,סרעטַײא יד ףא קוק א יז

 ןקעד יד ףא סנּפָארטיךלימ עטשרע עקידנלאפיקיכליה יד לאטש רעד
 ,סרעמע עטרילאמע יד ןופ

 ןיא ןסעזעג זיא טיאכ ןעװו ,טכאנאב טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע

 םענופ סאג "רעלארטנעצ, רעד ףא לוש רעד ןיא ןסאלק יד ןופ םענייא
 .שזאטרָאּפער א ןבירשעג ןוא וועׂשִלי

 ןעוו ,לוׂש א ןיא ליטש ןַײז רָאנ זָאק סע יו ,ליטש ןעוועג זיא סע

 רעקיטכאנ א עליפא ,רערעל ןייק ,רעדניק ןייק ָאטינ ןטרָאד ןענַײז'ס

 טימ סעטראּפ יד ?םיא ןעמ ףראד סָאװ בילוצ .ָאטינ ךיוא זיא רעמיוש
 א ףא ןסעזעג זיא עירא .ןענעוונאגסיורא טינ רענייק טעװ ןעלוװָאט יד
 "עג ליטס םענעבױהעג א ןיא ןוא סאלק ןטשרע ןיא עטראּפ

 :ןבירש
 -נאפ עמערָא ןוא ,רעסאוו ןֹוא דרע ןוא למיה רָאנ ָאד זיא ןעוועג

 -סוּפעג ָאד ןבָאה סעקנָאל עטעפ יד .רומא ןופ גערב ןרעדנא ןפא סעז
 -וקעגּפָארא ןענַײז'ס זיב ,טרירעגי-טינ ןגעלעג זיא דלעפ סָאד ,טעוועט
 יאּפ רענעזעוועג א ...טייזראפ סע ןבָאה ןוא רערעדנאוורעביא יד ןעמ
 ,טסירָאטקארט רעטשרע רעד ןרָאװעג ָאד זיא ןאמוא ןופ רעכאמקיר

 ןוא עטשרע יד--עציניוו ןופ עקרעלדנעהיסאווק ענעזעוועג א ןוא
 "..ןעמעלא ךַײא גנאזעגביול א ,ןרעקלעמ עטסעב

 וצ ,ןביוהעג וצ סעּפע טבַײרש רע זא ,טליפעג ןיילא טָאה עירא
 טעװ "ןרעטש רענאשזדיבַאריב, ןופ ראטערקעס רעד ,קידרעטילפ
 עקירעביא יד ןקעמסיוא טנאה רעקיטכערעג ןוא רעבראה ןַײז טימ
 רעבָא טָאה רע .ןבַײלב טינ ריא ןופ רעכייז ןייק טעוו'ס זא ,עצילעמ
 טזָאלעג טָאה רע .ןטכארט טלָאװעג טינ ,ןופרעד טכארטעג טינ טציא
 גיוט'ס יצ ,קידנרעלק טינ ,ריּפאּפ ןרעביא ןריצאּפש ַײרפ ענַײז ןעּפ יד

 ןוא טעזרומא ןופ טרעטסַײגאב ןעװעג זיא רע .טינ גיוט סע רעדָא
 ענַײז ןיא ,סעמרעפ ענַײז ןיא ,רעזַײה ענַײז ןיא -- םיא ןיא טבילראפ
 ,.טכארטעג טָאה רע יװ ,יוזא טקירדעגסיוא סע טָאה רע ןוא ,ןשטנעמ

 ןיא ןָאטעג קוק א ןוא ריּפאּפ םענופ ּפָאק םעד ןביוהעגפוא טָאה רע
 א ךָאנ ןעמוקאבסיורא ןדייוועגניא-טכאנ יד ןופ קידנלעװ יו ,רעטצנעפ
 ,טכאנאב ייווצ רעגייזא ןעוועג ןיוש זיא סע .ןבַײרש םוצ םעדָאפ לסיב
 רעייז ןפָאלש ךיז ןגייל וצ טניווועג עליפא ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ןעוו
 ןוא ךיז ןרעדעפ סָאװ ,יד ףוא ,טגיילעג ךיוא ןיוש ךיז ןבָאה ,טעּפש
 -עגפוא טינ ךָאנ ךיוא ,ןגעווטסעדנופ ,ןענַײז ,ירפ רעייז ףוא ןעייטש
 רומא רעד ןגעלעג זיא סנּפָאקוצ ןוא ,ןפָאלשעג זיא טעזרומא .ןענאטש
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 טָאה ךַײט רעד .ןפאכפֹוא טינ ךיז לָאז רע ,טגיוועגנילא םיא ןָאטָאנָאמ ןוא
 -פוא טינ םענייק יידעק ,ןָאט שיור א רעכעה טאהעג עריומ יוװ יוזא
 ,רעקראטש לסיב א ןשיור ןביוהעגנָא רומא רעד טָאה ךָאנרעד ...ןקעװ
 ןביוש יד ןעגנילקרעטנוא ןעמונעג ןבָאה'ס ,טניוו א ןרָאװעג זיא סע
 ,סאלק ןיא

 יולב ןעוועג זיִא למיה רעד :רעטצנעפ ןיא ןָאטעג קוק א טָאה עירא
 רָאנ ,למיה רעקיטכאנ-ףיט רענייר ןוא רעכיוה .א ,טנרעטשעגסיוא ןוא
 ךיז טָאה ,עמרעפיךלימ יד זיא'ס ּוװ ןטרָאד ,ועׂשִיי ןופ קע םעניא
 -עגרעטנוא ןימ ענדָאמ א .ךעלקיטכיל ןעוועג זיא'ס ףוא טרעכיירעג
 טָאה סע זא ,יוזא ןגעווטסעדנופ רעבָא ,ךאווש ךיז טָאה לכיור ןטכיול
 ןקיזָאד םעד טכאמעג ןוא למיה םוצ ןגיוצעג ,ןקרעמאב טזָאלעג ךיז
 ,ןסיורד ןיא סיורא זיא עירא .םוטעמוא רעדייא ,רעלעה סָאװטע לקניוו
 -ונעג רעמ ץלא סאג עקידנפָאלש עמוטש יד טָאה טונימ וצ טונימ ןופ
 -ערג א ךָאנרעד ,רעליטש א טשרעוצ ןרָאװעג זיא'ס .ןבעלפוא ןעמ
 ּוװ ?טנערב סע, :עגארפ רעקיורמוא רעד ףא ןוא ,למוט רערעס
 ;רעפטנע רעקילַײא רעטקאהענּפָא ןייא רָאנ ןעוועג זיא --"?טנערב
 "!טנערב עמרעפ יד ?טינ טעז ריא,

 א ןעזעג טנָארפ ןפא טיאכ עירא טָאה ,םורא ןרָאי ןיא ,רעטעּפש
 ןכיור ןעוו ,גָאט רעד ןעוועג טינ זיא סע .סעפיירס ךאס א רעייז ,ךאס
 ,ץראווש ןכאמ טינ םיא ןוא למיה םעד ןקעדראפ טינ ןלָאז ןעמאלפ ןוא
 טפול יד ןוא ,טעטש ןוא רעפרעד טנערבעג ןגיוא ענַײז ראפ ןבָאה סע
 ,שינעלאמס טימ ןוא ךיור טימ טּפאזעגכרוד ןעװעג קידנעטש זיא
 -לָאס יד ןיא ןעגנערבנַײרא ןעמאזראפ טינ טגעלפ טניוו רעד עכלעוו
 ,ןטָאזד ןֹוא ןטָאד עטסעפירעיומ יד ןיא עליפא ,סנבָארגצוש עשיטאד
 עפיירס עקיטכאנאב יד זיא טַײצ-עמָאכלימראפ ךָאנ ,רענעי ןיא רעבָא
 םיא ראפ ןעוועג טעזרומא ןופ טַײקידסעשיײרעב רעקימורא רעד ןיא
 ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זיא םיא סָאװ ,עטסכעלקערש ןוא עטסערג יד

 -יק ןעוועג טלא זיא סָאװ ,טעזרומא טגָאמראפ ןאד ןיוש טָאה ץלא
 -עלרעַײפ ןייק רָאנ ,זילרקמארד א ןוא רָאכ א ליפא -- ,רָאי ףניפ טאמ
 ןעוו ,בייהנָא םוצ רָאג .טאהעג טינ ךָאנ רע טָאה עדנאמָאק-רעש
 -רעביא קילדנעצ רָאּפ עטשרע יד ראפ קאראב ןייא רָאנ ןעוועג זיא'ס
 ןעוועג טינ ךָאנ זיא ,ןעמוקעגּפָארא רעהא ןענַײז עכלעוו ,רערעדנאוו
 לעװש רעד אב טקנעװשעג ךיז טָאה רומא רעד ןוא ,ןשעל וצ סָאװ
 ,ךָאנרעד ?רעשעלרעַײפ ןרעסעב א ןבָאה ךָאנ ןעמ ףראד -- קאראנ ןופ
 -סעפיוא ןא טימ ,רעביטש טימ סאג עצנאג א ןעמוקעגוצ זיא'ס זא
 ,סאג קע ןרעדנא ןפא עמרעפ-ךלימ יא טימ ,סאג קע ןייא ףא עמרעפ
 -אט שעמאמ ,שירפיקידלּפאצ ,גנוי יוזא ןעוועג ךָאנ ןעײבעג יד ןענַײז
 ןעוועג רעווש זיא'ס זא ,לבוה םענופ ןוא געז רעד ןופ טשרַאקַא עק
 ךיוא רָאנ ,סטלא ֹוצ רָאנ טינ זא ,ןעניז ןיא ןבָאה ןוא ןלעטשוצרָאפ ךיז
 ,סעווָאמאהכעלאמ רעד ןעשזדנַאלבראפ וצ ביל לָאמא טָאה סגנוי וצ

 -טעטש עניילק יד ןיא סנטַײצראפ ,לָאמא יװ רָאג ןעמ זיא טציא
 טגיוו רעד ןוא ,רעַײפ סָאד ןשעל רעסאוו סרעמע יד טימ ןפָאלעג ,ךעל
 -עגנָא ,רעטיור ץלא ןרָאװעג זיא למיה רעד ,טקראטשעג ץלא ךיז טָאה
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 רעטפעשיקראפ א יװ יוזא .טַײקימאלפ רעזייב-רעטנוצ א טימ ןסָאג
 ןטעכַאלַאּפעצ ןפא טקוקעג ןוא ןענאטשעג עלַײװ א טיאכ עירא זיא
 ,קאה א טימ רע ,לרעמע ןא טימ רעװ --ןפָאלעג זיא סָאװ ,םעליוא
 -ערב םענעי וצ ,ןיחא טנעה עקידייל טימ רע ,עטעּפָאל א טימ רעוו
 ,לקניוו ןקידנענ

 יירשעג א רעצעמע טָאה -- ?םעליוג א יוװ ,ריא טייטש עשז סָאװ --
 ךָאד טעװ סע !טשעל !טמענ -- ,ּפוטסאז א טגנאלרעד םיא ןוא ןָאטעג
 ןרעַײפ ןטימ ןייגקעווא ץלא

 יד לאטש ןופ ןבַײרטסיױרא טפראדעג ןעמ טָאה ץלא ןופ רעֶירפ
 ןופ ןגָארטעג ןטרָאד ךיז טָאה ַײרעװער עקידלאווג א .סעמייהעב
 -עגנַײא ןעוועג זיא לאטש רעד ןופ טנאוו עטשרעטניה יד .קיניײװניא
 ,ןביוא ןופ טראּפשעג טָאה סָאװ ,ךיור ןצראווש ןטכידעג א ןיא טלקיוו
 ,םאלפ ןטימ טּפאכעגנָא טינ ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,ךאד לייט םענעי ןופ
 -עג טָאה רעַײּפ קראטש א ,רעַײפ ןיא ןעװעג ןיוש זיא טנרָאפ רעד
 ,ןייגסיורא טנָאקעג טינ ןבָאה סעמייהעב יד ןוא ,ריט רעד ךרוד ןגָאלש

 ןעמונעג ךיור ןקידנקיטש ןיא עירא טָאה ןשטנעמ ךָאנ טימ ןעמאזוצ
 -עגפוא יז טָאה עמ .טנאוו עטשרעטניה יד ּפוטסאז ןַײז טימ ןכערב
 טָאטשנַא ,סעמייהעב יװ רָאנ עקאט ,סעמייהעב יד רעבָא ,ןכָארב
 -נא יד ענייא ןסיוטשעג ןבָאה ,ןסיורד ןעַײרפ ןיא ןעגנירּפשוצסיורא
 -רעמָאי קידנזָאלסיורא ןוא ,רעבַײל יד טימ ןוא רענרעה יד טימ ערעד
 רעַלפ ןיא ,לאטש ןיא רעפיט ןכָארקעג ייז ןענַײז ,סעליוק עלוד ,עקיד
 ,לקער סָאד טעיליּפשראפ קינטריװלָאק א רענייא טָאה ןאד .ןַײרֹא
 -לאמ רעד ביוא ,ןעמענ ןענָאק טינ םיא טעוװ רעַײפ סָאד יו טארוקא
 ןעגנורּפשעגנַײרא ןוא ,ךעלּפענק יד ףא טעיליּפשראפ ןַײז טעו שעב
 -ונעג יז ןוא ןרָאה א ראפ עמייהעב א טּפאכעגנָא טָאה רע .לאטש ןיא
 ךיז טעשטּפָאטעג ,טזָאלעג טינ ךיז טָאה יז .גנאגסיורא םוצ ןּפעלש ןעמ
 ןגיוא עזָאלניז ,עטרערטראפ ,עטרעכייראפ יד טימ טקוקעג ,טרָא ןא ףא
 ןופ ריא טליװ סָאװ, :ןעירשעג טלָאװ יז יו ,טעוװערעג ךעלרעפעג ןוא
 ילרד ךָאנ ןעמוקעג ןענַײז ףליהוצ "!ןרעװ טנערבראפ ךימ טזָאל ,רימ
 יד ןופ יז קידנפוטש ,רענרעה יד ראפ וק יד קידנּפעלש ןוא ,ןשטנעמ
 עכעלטע ןענַײז םעדכָאנ .ןגָאיסיױרא יז ןבעגעגנַײא ייז ךיז טָאה ,ןטַײז
 ,ערעדנא יד ענייא קידנגָאירעביא ,ןיילא ןעגנורּפשעגסיױורא סעמייהעב
 ,טנאו רענעכַארבעגפוא רעד אב טנעָאנ ןענאטשעג זיא סָאװ ,עירא
 לָאז עמ ןעוו ,ןרָאװעג ןטָארטעצ ךַײלג טלָאװ רע ןוא ,ןלאפעגמוא זיא
  ןּפעלשוצּפָא םיא ןזיוואב טינ ןוא טקיטעּפשראפ ןבָאה עגער ןייא ףא
 ,טַײז א ןיא

 עיַאקסלָאקינ ףרָאד ןשיקאזאק ןטלא םענופ רעשעלרעַײפ יד ןעוו
 -יק ןעװועג ןיוש עפיירס יד זיא ,טעזרומא ןייק ןעמוקעגּפָארא ןענַײז
 -פָאלש רעד ךָאנ ךיז-וצ ןעמוקעג זיא טיאכ עירא רָאנ יוװ .סיוא טאמ
 יד ןבַײרשאב ןעמונעג רע טָאה ךַײלג יוזא ,טכאנ רעקִיורמוא רעזָאל
 רעַײנילגַאּפש רעד טימ ןוא ,קיסַײלפ ןבירשעג טָאה רע .שינעעשעג
 םיא טָאה סע .ןדירפוצ ןבילבעג רע זיא ןטַײז ףלעווצ ףא גנונעכייצראפ
 ,רעוועדעש א סיורא זיא ןעּפ ןַײז רעטנוא ןופ זא ,טכודעג
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 רענאשזדיבָאריב, ןופ רָאטקאדער רעקיצראהכייוו ןוא רעביל רעד

 ,ןבעגעג ךיז שטיינק א ,קרעװ סטיאכ טנעיילעגרעביא טָאה "ןרעטש

 ןקיטומטוג א ךיוא רע טָאה ,שטיינק םעד ןרעכייווראפ וצ יידעק ןוא

 -גיה ןבָאה סָאװ ,ןגיוא יד רעבאכעמ ןפא ןביוהעגפוא ,ןַאטעג לכיימש

 .טַײקדלימ ןוא טפאשגולק רעכעלרעטָאפ טימ טלקניפעג ןלירב יד רעט

 א זיא'ס-- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,עפיירס רעד ןגעוו סייוו ךיא --

 יד ןופ רעװ ,עלעטלאכ ,טינ ןיוש קנעדעג'כ רָאנ .ךאז עכעלקערש

 ,רערעװש זיא עפיירס א ןבילרשאב זא ,טגָאזעג לָאמא טָאה רעבַײרש

 ,רעמַײמ ןפא טעװערָאהעג טוג טסָאה וד זא ,עז ךיא ,ןכאמ וצ יז יו

 ןביײרש טמענ עמ זא סָאװ ,ןכאז ,רעקנירעַײט ,ןאראפ ןענַײז סע רעבָא

 יונעג ךיז יז ןבָאה ןענאוונופ ,ןסיוו טוג טשרעוצ ןעמ ףראד ,ייז ןגעוו

 יּפָא .ןפורעגסיורא ייז טָאה עביס עכלעוו ,ייז ןעמאטש ןענאוונופ ,ןעמ

 קידלוש זא ,סיוא טמוק ריד טיול .ךעַײש טינ ןיא יוזא טאלג ןעמוק

 ,טָאה רע ןטעּפשימ ןיוש םיא ףראד עמ זא ןוא רעמיוש רעד זיא

 ..לאטש ןיא ראגיצ ןקידנענערב א טזָאלעגרעביא ,טשרעמיולק

 סָאװ ,טקידיילאב ךיז עירא טָאה --- ?"טשרעמיולק , טסייה סָאװ --

 ןיא יוזא ןגָאז עלא--- .גנוטּפיוהאב ןַײז קעפָאס א רעטנוא טלעטש עמ

 ,גנוניימ רעבלעז רעד אב ךיז ןטלאה עלא ,וועשִיי
 םיקסאמ ןעװעג טיירג רָאטקאדער רעד זיא---,סיוועג ,ונ ---

 -נופ רעבָא ,טסבַײרש וד יװ ,יוזא עקאט זיא ץלא ןופ רעכיג -- ,ןַײז

 ןשטנעמ א ןקידלושאב .ןזַײװרעד ךָאנ ךָאד סע ןעמ ףראד ןגעוװטסעד

 ייוכ זיא עמ זא .רערעווש ןיוש זיא דלוש יד ןעמענּפָארא ,גנירג זיא

 ,טַײקכעלטרָאװטנאראפ ערעווש א ךיז ףא ןעמ טמענ ,ןשטנעמ א דעש

 רעד ןופ גנובילרשאב יד .שעפענסעמגא סיורג ןבָאה ךָאנרעד ןָאק עמ ןוא

 ןעווענאש וצ גנאלראפ ןקיטנעק א טימ ןבעגעגוצ רע טָאה -- ,עפיירס

 -רעד א ראפ ןצונסיוא וטסעװ-- ,רעבאכעמ ןגנוי םענופ עבילנגייא יד
 ...ןלאפראפ טינרָאג טרעוו רעבילרש א אב .גנולייצ

 ?ארימדא-עציוו

 רענאשזדיבָאריב, ןיא ,ןאשזדיבָאריב ןיא רָאי ייווצ טעבראעגּפָא

 ,ןציטָאנ לָאצ עקידנגונעג א גנוטַײצ רעד ןיא טקורדענּפָא ,"ןרעטש

 -ירא טלאכ עירא זיא ,ןעגנולייצרעד ,ןעגנונעכייצראפ ,ןענַאטעילעפ

 -נילא טאהעג עיידעב טינ ,עלילָאכ ,טָאה רע .עװקסָאמ ןייק ןרָאפעגרעב

 ןיא סָאװ ,ןעיסויל רעקיצילגערע סקאזלאב יװ יוזא ,עװקסָאמ ןעמענוצ

 -עלּפ סטיאכ .שזיראּפ ןעמענוצנַײא ץניװָארּפ רעד ןופ ןעמוקעגּפָארא

 ,עקידנעײגטַײװ עכלעזא ןוא עקישאר עכלעזא ןעוועג טינ ןענַײז רענ

 םעד ,םיא זא ,רעכיז טאמיק ןעװעג זיא ןוא טפָאהעג רָאנ טָאה רע

 ןיא ןעמ טעװ ,טסירָאמוה ,טסילעװָאנ ,טסינָאטעילעפ ,טסיקרעשטָא

 -נעָאנ ןיא ןציז טעװ רע .טנעה עדייב טימ ןּפאכ "סעמע, גנוטַײצ רעד

 ,ןווָאקאווטיל עשיומ טימ ,רעמיצ א ןבעל רעמיצ א ,טפאשענייכש רעט

 םענופ רָאטקאדער רעד ,רעקיטירק רעשידַיי רעטסערג רעד ןוא
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 -ןילרא טפָא ,םיא ןריגאדער טנאה רענעגייא ןַײז טימ טעװ "סעמע,
 ,םעד ןופ טילקגדירפוצ יד ןקירדסיוא יידעק ,טעניבאק ןיא ךיז וצ ןפור
 רעבָא ךיז טבייה .טנעיילעגכרוד ןטיאכ אב טשרָאקָא טָאה רע סָאװ
 ,טקיטיינעג טינ ךיז רעטעבראטימ עַײנ ןיא טָאה עיצקאדער יד .ןָא טינ
 ,ןעמונראפ ןעוועג ןענַײז ןשיט עלא

 רענעי וצ ןיא סָאװ ,?"זיגָא ןיא ןטעברא ןעמוקעגנָא זיא עירא
 -רעזעלג עקיסיוכרוד טימ ,עדַײבעג רעַײנ א ןיא ןרָאפעגרעבירא טַײצ
 עכלעוו ףא ,סעקיּפולס ענענָאטעב עטבראפעגיןיורב טימ ןוא טנעוו ענ
 ;ךעלסיפ עניילק ףא רעביג א יװ יוזא ,ךיז טלאה רעיומ רעקיזיר רעד
 זיוה א-- עיזוברָאק ןופ טקעיָארּפ ןטיול זיוה סָאד ןעמ טָאה טיובעג
 ,ןענידראג טימ ןעגנעהראפ זומ עמ סָאװ ,רעטצנעפ ןופ רָאנ ,טנעוו ןָא
 ןדעי ףא .ןַײש עקיגָאטאב יד ןגיוא יד ןיא ןדַײנש טינ יוזא לָאז סע
 -לאיצַאס--גאלראפ רעטריזילאיצעּפס א ןענופעג ךיז טָאה קָאטש
 -יל-ןזעוו-רעטילימ ,רוטארעטיל עשינכעט ,רוטארעטיל עשימָאנָאקע
 -עג לָאמטּפָא ןעמ טָאה קָאטש ןטירד םענופ רָאדירָאק ןיא .רוטארעט
 "נזילר ןטמיראב םעד--ןטדימש שטיוװועילוי ָאטָא ןייגכרוד ןעז טנָאק
 רעשיטעווַאס רעסיורג רעד ןופ רָאטקאדעריטּפיױה ,ןטנרעלעג ןוא רעד
 ,עידעּפָאלקיצנע

 ךיז טָאה ,ףיוקראפירוב ןטימ ךיז טמענראפ סָאװ ,?זיגָאק רעד
 -ַאק , ןקיזָאד םעד ןיא ןוא ,קָאטש ןטרעפ ,ןטשרעבייא ןפא ןענופעג
 ןביוהעגנָא ןבָאװ סע .עמאלקער ראפ ליײטּפָא ןא ןעוועג זיא "זיג
 ,טקוקעגמורא ךיז טָאה עמ ןוא ,רעכיב רעמ ץלא דנאל ןיא ןענַײשרעד
 -אלקער ףראד עמ ,ןטקעּפסָארּפ ףראד עמ ,ןגָאלאטאק ףראד עמ זא
 ַײרד ףא ןעװעגסיוא זיא טיאכ עירא יװ ,םעדכָאנ .ךוב סָאד ןרימ
 ןפא ןעמ טָאה ,טקיטיײנעג טינ ךיז םיא ןיא טָאה עמ ּוװ ,ןקָאטש
 .סניוועג סיורג א טימ יװ ,םיא טימ ךיז טיירפרעד קָאטש ןטרעפ

 -רעפ רעקידנעללב יא ,לײטּפָאעמאלקער םענופ רעטלאווראפ רעד
 בושט ןדנָאלב ןשיקאזאק םענייש א טימ ,ןיושראּפסנאמ רעקירָאיקיצ
 ןוא סעִיװו עטראצ-שלדיימ טימ עטמיוזאב ,ןגיוא עיולב ןוא ּפָאק ןפא
 ןוא ,םויטסָאק םענעטָאיװעש ןעיולב ןרעילט א ןיא ןָאטעגנָא ,ןעמערב
 זיא ,עדָאמ רעד טול טקנוּפ ,זענ עגנאל עקיצנאלג טימ לפוט ןיא
 ןיוש טָאה ןיילא ןעזסיוא ןַײז .ןטסָאמעגנָא יװ עמאלקער ראפ ןעוועג
 .שטיוועיליסאוו ןאוויא רע טָאה ןסייהעג .טרימאלקער

 -עגסיוא זיא ךילא .עיפארגָאילביב ןופ רָאטקאדער א ףראד ךיא --
 --?סעקינשטָאװארּפס עשיפארגָא;לביב ןריגאדער זיא-סעיזעוו ןעמוק
 ,ןטיאכ ןיא ךיז קידנקוקנַײא ,שטיוועיליסאוו ןאוויא טגערפעג טָאה

 -נפָא טלאכ טָאה--- ןעמוקעגסיוא טינ זיא ,ןרעיודאב םוצ ,ןיינ --
 ןעיירדסיוא טלָאװעג ןיוש טָאה רע ןֹוא ןעװעג עדיומ ךיז קיצראה
 | ,ןייגקעווא ןוא קירוצ ףא לעשיד םעד

 --,טקַױראב םיא רעטלאווראפ רעד טָאה -- ,ךעלרעפעג טינ --
 ןפא ךיז ןזָאלּפָארא ןטעב ךַײא לעװ ךיא .ךָאד ריֹא טָאה גנודליבכיוה

 ,ןגאלראפ-עכולעמ ןופ גנוקינייראפ 1
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 ּוװ ,קָאטש םענלָאקָאצ ןפא ןײגּפָארא ןטרָאד ןופ ןוא ןטנוא ףא טפיל
 -ארגָא;לביב ,, סוועיוצאמ ןטרָאד טמענ .קעטָאילביב יד ךיז טניפעג סע
 יד ןיא רעירפ טייג סע סָאװ ,ךיז טנאקאב ,רעטעלב א יז טוט ,"עיפ
 ךָאנרעד ךוא ,רעטעּפש טייג סע סָאװ ןוא ןבאגנַא עשיפארגָא:לביב
 ןטערטוצ ריא טעװ ןגרָאמ .רימ וצ ןבייהפוא רעדיװ ךיז ריא טעװ
 ,טעברא רעד וצ

 ןעמאזוצ רעמיצ סיורג א ןיא ןסעזעג ןיוש עירא זיא ןגרָאמּפא
 עטסטנעָאנ יד .ייז טימ רעטקיטכעראבכַײלג א ,ןפארגָאללביב ךָאנ טימ
 ןביוהעגפוא טפָא ךיז טָאה ,יורפ ערעטלע ןא ,לשיט ןַײז ןופ ענייכש
 טּפאלקעג טָאה יז ,רעמיצ ןרעביא ןעגנאגעגמוא ןוא טרָא ריא ןופ
 -ילטעג ןוא ,ליד ןופ סעקיבמָאר עטלסקעוװעג יד ןיא ןריא ןקעטש ןטימ
 ,?טירּפָאילביב , טימ טמאסענּפָא זיא יז זא ,טענ

 ןסעזעג זיא ,שיט ןטסערג םאב ,רעמיצ םענופ קע ןטשרעדָאפ ןיא
 ןטלאהעג טָאה רע ןעוו-- רעטלע ןטמיטשאבמוא ןופ ןיושראּפסנאמ א
 ךילּפ םעד ןעזעג טָאה עמ ןוא ןריּפאּפ יד וצ ּפָאק םעד ןגיױבעגּפָארא
 -ַאכ א ןופ שטנעמ א ןעוועג סע זיא ,ץנאלג ןוא םענראפ ןצנאג ןיא
 עמ ןוא ןביוהעגפוא ּפָאק םעד ןטלאהעג טָאה רע ןעוו ;רעטלע ןוועש
 -ליוו עטוג יד ןוא ךעלקעב-עקשוּפמאּפ עשרעדניק ענַײז ןעזעג טָאה
 ליומ ןיא טעשטקָאמסעג טלָאװ רע טארוקא ,םענַאּפ ןפא ענימיקיט
 ,רערעגנַיי א ךאס א שטנעמ א ןעוועג סע זיא ,לטקעפנָאק קאמשעג א
 רע ןיא קידנעטש .רעקיצפופ יד אב יװ ,רעמ טינ טלאה סָאװ ,אזא
 טָאה לײטּפָא-עמאלקער ןיא .טדיילקעג ןַײפ רעייז ,טלָאגעג ןייר ןעוועג
 ערעסעב יד ןבעגרעביא לָאז רע זא ,ןעמונעג ,סיוא טזַײװ ,םיא ןעמ
 ןעוועג זיא רע .עמאלקער רענאקירעמא רעד ןופ גנוראפרעד ןוא ןטיז
 ,גנולדנאה-ךוב טימ ןטרָאד טקיטפעשאב ךיז ןוא עקירעמא ןיא לָאמא
 יז ןופ רערעדעי טָאה רע .טקיצנא םיא ןופ ןעוועג ןענַײז ןעיורפ יד
 רעד ףא ןעמוקעג ןיא רע סייב ,ירפרעדניא--- גָאט ןיא לָאמ ייווצ
 יד טשוקעג ,םייהא ןעגנאגעג זיא רע ןעוו ,טנװָא ןיא ןוא ,טעברא
 עסיורג א ןעװעג ךָאנ ןטלאטשנא יד ןיא סניוזא זיא ןאד-- טנאה
 ,סיַלנ

 -ירעמא רענעזעוועג רעד ןָאט טפראדעג טָאה סע סָאװ ,טעברא יד
 ןטימ .ןעמאזוצ .טיאכ עירא ןליפסיוא ןעמונעג זַײװליײט טָאה ,רענאק
 ןעגנאגעגמורא זַײװנעָאש רע זיא ןשטיוועיליסאוו ןאוויא רעטלאווראפ
 ןטסרעמא יד קידנכוזסיוא ,ןסאג ,רעצעלּפ ,ןקראּפ רעװקסָאמ יד רעביא
 ןטאקאלּפ יד ןּפעלקפוא ןוא ןעגנעהפוא ןָאק עמ ּוװ ,רעטרע עקיסאּפ
 ריצאּפש ןגנאל א טכאמעג יײז ןבָאה ןעמאזוצ עדייב ."זיגָאק , ןופ
 -ַאסמָאק , עיצנאטס רעד ףא .סעיצנאטס-ןעטילָאּפָארטעמ עלא רעביא
 זיא --ןלאזקַאװ ַײרד ןופ טקנוּפיּפונק ןקיטכיו םעד --"?איאקסלָאמ
 םעד ןענעייל ןוא ןפיוק לָאז עמ זא ,טאקאלּפ א ןרָאװעג ןעגנאהעגפוא
 -סיוא לָאז עמ ןוא קינשטָאװארּפס-ןאבנזַײא םענענישרעד-טשרָאקָא
 יד ןענַײשרעד ןָא טבייה סָאװ ,עידעּפָאלקיצנע עשינכעט יד ןבַײרש
 סעמאלקער טימ ןרָאװעג טריצאב זיא "ירוטלוק קראפ, עיצנאטס
 -ילז ןטאקאלּפ יד .גנוטיהראפ-טנוזעג ןוא םזירוט ןגעוו ךעלכיב ראפ
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 טָאה שטיוװװעיליסאוו ןאוויא .ןייש רעייז טמערופעגסיוא ןעוועג ןענ
 רע עכלעוו ,רעלטסניק עגנוי עקַיייפ לײטּפָא ןַײז ןיא ןבילקעגנעמאזוצ
 -עהעג א טימ רעמ ךָאנ ןוא טרָאװ טוג א טימ ןטלאהעגרעטנוא טָאה
 רעד ןיא ןגירקסיורא ןבעגנַײא ךיז טגעלפ סע סָאװ ,רארָאנַאה ןטרעכ
 -אלּפ-םאלקער יד זא ,ןזַײװרעד ןייא ןיא קידנטלאה ,עירעטלאהכוב
 ,ןערוועדעש ןענַײז ןטאק

 ןופ ךעשעמ ןיא .טעברא עכעליירפ ןוא עקידעבעל א ןעוועג זיא'ס
 ,סענַאגאוו-ַײװמארט יד ,סעיצנאטס-ָארטעמ יד ןענַײז טַײצ רעצרוק א
 יד ,ןעגנויוב-ַײנ טמאצעגמורא ןבָאה סָאװ ,ןטױלּפ יד ,ןסובָאטװא יד
 -גאהאב סרעטאעט ןוא ןבולק ןופ ןלויביטסעוו יד ,ןקראּפ ןופ ןרעיוט
 ןטאקאלּפ עקידנפור ,עטנוב ,עלעה טימ ןרָאװעג טּפעלקאב ןוא ןעג
 | ,?זיגָאק , ןופ

 -ַאג רעליטש רעד ףא לרעמיצ ןעגנודעג ןַײז ןיא ,ןטנװָא יד ןיא
 םענייא ןיא .ןעגנולייצרעד ןבירשעג טיאכ עירא טָאה ,סאג-עקסווָאכָאר
 סָאװ ,רעיומ ןלעקנוט ןסיורג םעניא ןעמוקעגנַײרא רע זיא גָאט א
 ןיא ךיז ןסיוורעד ,לסעג-יקסנאּפָאראטס ןופ בייהנַא עמאס ןיא טייטש
 רע סָאװ ,עלעוװָאנ ןַײז טימ סע טלאה יװ ,"סעמע , ןופ עיצקאדער
 רע טָאה גָאט ןדעי .קירוצ שעדיכ א רעכעה ןגָארטעגנַײרא טָאה
 -עק , ייווצ ןיא ןעז סע טפַאהעג ,קרעװ ןַײז טאלב רעד ןיא טכוזעג
 סערָאשאה ענַײז טיול ,טַײז רעטירד ןוא רעטייווצ רעד ףא--"סרעל
 רעד ףא ךיוא "לרעלעק , לקיטש א ןּפאכראפ טפראדעג ךָאנ סע טָאה
 עלא ,ָאד ןענַײז עלא .ָאטינ רעכייז ןייק ?סָאװ-ּוװ-רעװ .טַײז רעטרעפ-
 ןוא ,ןאהאק םָארװא ןוא ,ןיוועל םעכָאנ ןוא ,ץילערטס -- ךיז ןקורד
 ,ןעז וצ טינ ןיא ןטיאכ עירא רָאנ ,לדוי ןוא לשרעה ,סדנאלרָא עדייב
 לָאמנייק רָאג טלָאװ ווָאקאװטיל עשיומ יװ טארוקא ,ָאטינ זיא רע
 טסייוו רע ןוא ,ןעגנולייצרעד לכיב ןַײז טנאה רעד ןיא ןטלאהעג טינ
 ,רעבַײרש אזא טלעוו רעד ףא ןאראפ זיא'ס זא ,טינ

 םוצ טריפ סָאװ ,רעמיצרעדָאפ ןיא ןעגנאגעגנַײרא זיא טיאכ ןעוו
 "רעד ךיז קראטש ראטערקעס רעד טָאה ,טעניבאק סרָאטקאדער
 ;טיירפ

 וװ ,טכיל טימ ךַײא טכוז עמ .ןעמוקעג טַײז ריא סָאװ ,טוג --
 -אווטיל ןגָאז ןייגנַײרא ןיוש לעװ ךיא ?ןרָאװעג ןלאפראפ ריא טַײז
 ,םיא וצ ןַײרא טעװ ריא ןוא ,ָאד טַײז ריא זא ,ןוװָאק

 ןוא ,טרעקעגמוא ךיז ךַײלג ,עלַײװ א ףא ןדנוושראפ זיא רע
 ;ןפָא טעניבאק סרָאטקאדער ןוֿפ ריט יד טזָאלעגרעביא

 ,ןילרא טייג ,עטיב --

 ןטיירב ןטלא ןַײז ןופ ןביוהעגרעטנוא סָאװטע ךיז טָאה ווָאקאווטיל
 ןצעזסיוא טנעקעג ךיז ןטלָאוװ'ס ןכלעוו ןיא ,לוטשרעטָאפ םענרעדעל
 טָאה רע ,וָאקאוטיל יו ,עקשטיניילק עכלעזא ,ןשטנעמ ַײרד ךָאנ
 קירד א קראטש יוזא טכירעגמוא ןוא טנאה יד ןעירא טגנאלרעד
 -עגפיונוצ רעבאכעמ ןגנוי םאב ךיז ןבָאהס זא ,טנאה סעירא ןַאטעג
 ,רעגניפ יד טמעלק
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 ןבָאה טציא ,טעברא ףא זדנוא וצ ןעמוקנָא טלָאװעג טָאה ריא --
 -ער 'א ןפראד רימ -- .טגָאזעג ווָאקאווטיל טָאה -- ,עיסנאקאוו א רימ
 ,רָאיטרַאּפ

 רעד זא ,םענָאּפ סעירא ףא ענימ רעכעלרעיוז רעד טיול ןעזרעד
 םיא טגיײל עמ סָאװ ,עלעטש רעד ןופ לעָאּפסינ טינ זיא ןאמרעגנוי
 :ןָאטעג לכיימש א רע טָאה ,רָאפ

 טעװ ,רעבַײרש א ןַײז וצ ,ןבײרש רעַײא וצ .טינ ךיז טקערש --
 קראמ ,רָאיטרַאּפער א ןעוועג זיא ןָאדנַאל קעשזד .ןטאש טינ ךילא סע
 ןעוועג זיא ָאטיס לוולפ עליפא ןוא ,רָאיטרַאּפער א ןעוועג זיא ןעווט
 רעייז זדנוא אב טעברא לײטּפָא-עיצאמרָאפניא םעניא .רָאיטרַאּפער א
 י-ימדא, רעטנוא ךיז טבַײרש רע .םיא טנעק ריא .שטנעמ רעקִיייפ א
 | ,,,לארימדא-עציוו ןַײז טעוו ריא ."לאר

 סָאװ ,ךיז אב ןסילשאב ךַײלג קידנענָאק טינ ,ןגיושעג טָאה עירא
 | ,ןרעפטנע וצ

 -עגפוא ךיז טָאה ווָאקאווטיל --- ,טפראד ריא סָאװ ,סָאד זיא'ס --
 טַײז אב טַײז טראה טלעטשעגרעדינא ךיז ןוא שיט ןופ סיורא ,ןביוה
 ןוומ טעװ ריא ,טינ ריא טָאה סיפ עגנאל סלארימדא -- .ןטיאכ טימ
 ץלא טעװ ריא .ןַײז םוטעמוא ריא טעװ רעבָא ראפרעד .ןפיולרעטנוא
 ,ריא טפראד ךָאנ סָאװ .ןשטנעמ טימ ןענעגעגאב ךיז טעװ ריא ,ןעז
 רעד .רעטיטסאמ א ןרעװ וצ טינ ךיז טלַײא ?רעבַײרש רעגנוי א
 ךַײלג טָאה רע סָאװ ,ןופרעד ןביוהעגנָא טָאה "גנאלקייוב רעגנוי,
 עקירָאינצרעפ יד ,םירבאכעמ ענַײז ןופ ןטערטרַאּפ יד טקורדעגּפָא
 ,רעקיסאלק

 םענרעזעלג ןטימ טדיישעצ ךיז עירא טָאה קעשייכ ןקירעביא ןָא
 ףא ןפאשעג ןרעװ סָאװ ,סעמאלקער עכעליירפ יד טימ ןוא רעיומ
 -ָאראטס ףא ןשזאטרָאּפער ןבַײרש וצ רעבירא ןוא ,לסעגיווָאקילרַא
 ןעירא ץכעריפנַיירא עטשרע יד ,"גנולוויוט , עטשרע יד .לסעג-יקסנאּפ
 -"סעמע, רעװעשָאכ א ךיז ףא ןעמונעג טָאה ,וויטקעלָאק םעַײנ ןיא
 סעמעעב ,עגולק ןוא םענַאּפ קיטכיל קיכעלַײק א טימ טסילאנרושז
 טייהרעליטש ןוא ןעירא וצ ןעגנאגעגוצ זיא רע .ןגיוא עשירעזמאמ
 עירא ,לדיימ א ןענעקאב םיא טימ ךיז ליוו סע זא ,םיא טמיורעגנַײא
 רע טָאה גלָאפרעד ןקירעביא ןייק ,ןרָאװעג טיור ,ןריולראפ ךיז טָאה
 ,טאהעג טינ ךעלדיימ אב

 עירא טָאה--?ןעזעג ךימ יז טָאה ּוװ ,ךימ יז ןעק ןענאוונופ --
 ,טגערפעג

 טסמענ וד יװ ,ןעזעג טָאה יז ,טוג רעייז ךיד ןעק יז .טינ עגַײד --
 -ניא ןא ןעמענ ךיוא ריא אב טסלָאז וד זא ,ליוו יז ןוא ,ןעויוורעטניא
 ,טכאלעג "ןכדאש , רעד טָאה -- ,ויוורעט

 ?עגייש א זיא יז --
 ןוא ,רימ טימ ןייג וטסעװ טעברא רעד ךָאנ .עציוואסארק א --

 -ָארטעמ, רעטאעטיָאניק ןבעל ןייטש טעװ יז .ןזַײװ יז ריד לעװ ךיא
 ,ריד ףא ןטראוו ןוא ?לָאּפ
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 ןוא ןעגנאגעג זיא רע .טקאּפעגנַײרא ךיז עירא טָאה עדאווא
 -טנא ןזיװעגנָא םיא טָאה ןוא טיילגאב םיא טָאה ,רעזמאמ רעד ,רענעי
 -ךיילקעגיטנאגעלע ןא ףא ,"לָאּפָארטעמ , ןבעל ,סאג רעד רעבינגעק
 ןביױהעגנָא סנטַײװרעדנופ ןיוש טָאה סָאװ ,יורפ רעקיסקּוװלטימ רעט
 ןרעכיז-טינ א טימ ןייג טזָאלעג ךיז טָאה עירא .םיא וצ ןעלכיימש
 טלָאװ רע יװ ,עלַײװ א טלעטשענּפָא ךיז טָאה רעטיילגאב ןַײז .טָארט
 רעכָאבנסָאכ םעד ןזָאל רעדָא ןייגטימ רע לָאז יצ ,ןרעלקאב טפראדעג
 -רעד טסיירד טָאה רע .סיורָאפ קעווא זיא עירא ,ןיילא ךיז ןעקנירט
 רעטשרע רעד ןופ ךַײלג םיא זיא עכלעוו ,יורפ רעד טנאה ןַײז טגנאל
 ןַײז רעטניה טרעהרעד רע סטָאה ָאד ןוא ,ןרָאװעג ןלעפעג טונימ
 ;רעטכעלעג ןכעליירפ א עציילּפ

 רעַײנ רעד ןיא סָאד ןוא ,בַײװ ןַײמ זיא סָאד ,ךיז טנאקאב --
 ,טלייצרעד ריד בָאה ךיא ןכלעוו ןגעוו ,רערעזדנוא רעטעבראטימ

 עריירב רעדנא ןא ,ןָאטעג לכיימש םענעגנוװצעג א טָאה טיאכ
 ?טאהעג רע טָאה

 א ןופ סעניורכיז, ענַײד ןיא ןבַײרשאב לָאמא סָאד טסעוו --
 טריפעגנַלא ןיא יוזא---.טכאלעג רעזמאמ רעד טָאה -- ,"רָאיטרַאּפער
 יּפָא סעּפע ןעמ ףראד ןקנִיַײנ א טימ .סעיצקאדער עסיורג יד ןיא
 | ...ןרָאהנירג סיוא ןרעו רעכיג לָאז רע ,לציּפש א ןָאט

 -ראפ ןרָאי ענעי ןיא ןיא "ןשינעעשעג , לקירבור עניילק סָאד
 ערעדנא ןוא ןעגנוציילפראפ ,סעפיירס ןגעוו .ןעגנוטַײצ יד ןופ ןדנוווש
 -- ןעוועג זיא טעברא סטַיאכ .ןבירשעג טינ ןעמ טָאה סעפָארטסאטאק
 -ראפ ףא ןַײזַײב ,"דרעמָאק , ןוא "דרעזעג , ןופ ןעגנוציז יד ףא ןפיול
 ןיא ןטנװַא עלא ףא ןַײז ,ןעגנוטאראב ןוא ןצנערעפנָאק ,ןעגנולמאז
 | .?טסינומָאק , בולק ןשידיי

 טָאה עטאדיייליבוי א ,װעטמָאי א דעװָאקעל ,טַײצ וצ טַײצ ןופ
 יד ןופ טינ ןעװעג זיא סָאד .ןעויורעטניא ןעמענ טפראדעג רע
 דָארג ָאטינ זיא ,טספראד וד ןעמעוו וצ ,רענעי-- סעכַאלעמ עגנירג
 טעב רע זא ,ןעמונראפ יוזא רָאנ ,ָאד זיא רע רעדָא ,םייה רעד ןיא
 ,םיא רעלקרעד ייג .ןגרָאמרעביא ףא ,ןגרָאמ ףא סעומש םעד ןגײלּפָא
 ןיא טרינאלּפראפ ןיא םיא טימ ויורעטניא רעד זא ,טנערב סע זא
 בא ,ךעשיוכ ןָאט ךיז טעװ עיצקאדער ןיא ןוא רעמונ ןקידנגרַאמ
 קראטש זיא טיאכ עירא .טַײצ רעד וצ ןַײז טינ טעװ לאירעטאמ רעד
 ליפ ץלא ךיז טמוקאב םענעי אב סָאװ ,ןלארימדא ןעוועג ענאקעמ
 -ייט ,ףראד עמ ןעמעוװ אב ,ןדעי אב ויוורעטניא ןא טמענ רע .רעסעב
 ,לאזקָאװ ןפא עליפא ןַײז ןיוש רענעי געמ'ס ,טונימ רעד טימ ,ףעק
 ענַײז ןלעטש ןעמענ ןוא ןאדָאמעשט ןפא ןצעזקעווא םיא רע טעװ
 ןופ ןרעפטנע ןוא ןציז ןייש רעייז טעװו שטנעמ רעד ןוא ,סעשאק
 ,ףָאט זיב ףעלא

 ןוא טעגַײדראפ ןעװעג ירפצנאג עירא זיא גָאט א םענייא ןיא
 ןופ ייליבוי רעקירָאי15 רעד טקורעגנָא ךיז טָאה סע .טגרַאזראפ
 ןעמענ טפראדעג טָאה רע ןוא ,רעטאעט-עכולעמ ןשידִיי רעװקסָאמ
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 ,ןעיָאטסלָאט ייסקעלא אב :טַײל עסיורג ײרד אב ןעויוורעטניא ירד
 .ןוָאליװאוװו רעקימעדאקא םאב ןוא אניקשטָאלבאי עקטסיטרא רעד אב

 סָאװ ,ןעיָאטסלָאט ייסקעלא וצ ןעגנולקעגנָא רע טָאה טשרעוצ
 ןשיסורסַײװ ןופ טַײװ טינ ,סאגייקרָאג רעד ףא טניוװעג ןאד טָאה
 .שטיװעַײלַאקינ ייסקעלא ןיילא ריט יד םיא טָאה טנפעעג .לאזקָאװ
 ,טריפעגנַײרא ךעריוא םעד טָאה סָאבעלאב רעד ןיהוװ ,טעניבאק רעד
 לָאטסלָאט לַײװ ,ראפרעד עמאטסימ ,ןעמונאב ןוא גנע ןעזעגסיוא טָאה
 עקיטכעמ ,ןדלאה ןטיירב א ,ּפָאק ןסיורג א טימ -- זיר א ןעוועג זיא
 רעד ןעװועג ןיילק ֹוצ ,ךיז טכוד ,זיא ענַײז טנעה יד ראפ .סעציײלּפ
 ,ליד םענופ סעקטילּפ יד --- סיפ יד ראפ ןוא ,שיטבַײרש

 ,סעכַאּפאהלָאכעל ,יוזא - -גנאל ץנאג טָאה שטיװעײלַאקיג ייסקעלא
 ,טנעדנַאּפסערָאק םעניא ךיז טקוקעגנַײא-- טכודעגסיוא ןטלאכ טָאה
 ךעלעוועט עטראה עטיור יד טימ עלעכיב םענופ ךיוה טנעיילעגסיורא
 ןענאטשעג זיא סָאװ ,"אדווארּפ, טרָאװ סָאד ןוא "סעמע, טרָאװ סָאד
 עטיירגראפ רעִירפ ןופ יד טלעטשעג םיא טָאה עירא .ןרעמאלק ןיא
 יזאיו ,טקוקעג עסַײמסײב ןוא טרעפטנעעג טָאה יָאטסלָאט ,סעשאק
 עניילק יד רעביא רעַײלב רעד רעכַאב םאב קידטעּפמיא טפיול סע
 זא ,טגָאזעג טָאה רעבַײרש רעטמיראב רעד .טָאנקַאלב ןופ ךעלטעלב
 ,סרעטאעט עטסטבילאב יד ןופ רענייא םיא ראפ זיא ?טעסָאג , רעד
 ןטרָאד טלעטש עמ סָאװ ,ערעימערּפ ןייא ןייק ךרוד טינ טזָאל רע
 רע סָאװ ,טריצלַאטש רע ןוא ,טסיטרא רעלאינעג א זיא סלעַאכימ
 ..טעדנַײרפאב ךעלנעזרעּפ םיא טימ זיא

 ,ןעירא טָאה אניקשטָאלבאי עקטסיטרא-סקלָאפ רעד ןופ גנוניווװ יד
 ,ךלעפ א יװ ,סיורג ךיז ןזיוועגסיוא ,עריד סיָאטסלָאט ייסקעלא ךָאנ
 ןעמונעגפוא םיא טָאה עסירטקא יד ןכלעוו ןיא ,רעמיצ-טסאג סָאד
 יד ,ןיילא יז ןוא ,טיירב ןוא גנאל ךעלדנעמוא ןעוועג ,ךיז טכוד ,זיא
 ןפרָאװעגפורא ,לאש א טימ ,לכעלאמ א יװ ,ןסעזעג זיא ,עטסָאבעלאב
 טָאה יז .עקידנטכיול א ,עטרישזאסאמ א ,עקיטכיצ א ,סעצײלּפ יד ףא
 יװ ,רעגניפ ענייש יד ףא ,טנעה עריא ףא טקוקעג ןוא טדערעג
 גנוקיצנא עצנאג יד ןקירדסיוא ןפלעה ריא ןלָאז ייז זא ,קידנטעב
 ?טעסָאנ, ןראפ טָאה יז סָאװ ,עריא

 יוֹא טינ ןוא עסירטקא עשיסור ןייק ןעוועג טינ טלָאװ'כ ןעוו --
 ןעגנאגעג ,עמאטסימ ,ךיא טלָאװ ,רעטאעט ילאמ רעזדנוא טאהעג ביל
 סעיוועט ןופ לָאר יד טליּפשעג טלָאוװ'כ .ןסלעָאכימ וצ רעטאעט ןיא
 רענייש א ,קנעדעעכ רָאנ ,טסייה יז יװ ,ןסעגראפ בָאה'כ ...בַײװ
 ..בַײװ סעיוװעט אב ןעמָאנ רעשילביב

 ,טנַאמרעד טַיאכ טָאה --- ,עצדרעס-עדלָאג ,עדלָאג טסייה יז --
 עניימעגלא ןא טיירגעגוצ טלאכ טָאה ווָאליוװאװ רעקימעדאקא ןראפ

 ,טסנוק רעד טימ טפאשנסיוו רעד ןופ גנודניבראפ רעד ןגעוו עגארפ
 ןַײז טעוו'ס ןוא ,רעיונעג א ןַײז טעװ סעומש רעד זא ,קידנעעזסיורָאפ
 םעַײנילגָאּפש א טפאשעגנַײא טיאכ טָאה ןבַײרש וצ סָאװ ךאס א
 טאהעג טינ ,ןעמונראפ ןעוװעג ןיא ווָאליװאוו רעבָא .טָאנקָאלב ןקיד
 -רָאּפער ןראפ טקידלושטנא ךיז טָאה ףליהעג ןַײז .טונימ עַײרפ ןייק
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 רעד זא ,ןגרָאמ טסייה סָאװ רעבָא .ןגרָאמ ןעמוק ןטעבעג ןוא רָאיט
 טקורדעג ןַײז ןיוש רע ףראד ןגרָאמ .טנַײה ןַײז ףראד לאירעטאמ
 ,גנוטַײצ רעד ןיא

 סָאװ ,לשיט יײרפ א אב ךיז טצעזעגקעווא טיאכ טָאה עריירב:ןייעב
 ּוװ ,רעמיציםענפוא ןליטש רעייז ןוא ןסיורג םעניא ןענאטשעג זיא
 ,ליד ןפא טײרּפשעגסױא ןעוװעג זיא רעכלעוו ,ךיּפעט רעבָארג רעד
 ענעטלאהעגנַײא ךיוא יוזא יד ןופ ךױָאש םעד ןעגנולשעגנַײא טָאה
 ,סיורא ןעייג ןוא ןַײרא רעהא ןעמוק ןשטנעמ יד עכלעוו טימ ,טירט
 רעד ןיא לאלכיב ןוא רעמיצ ןקיזָאד םעד ןיא זא ,טכודעג טָאה סע
 ךיױה א טדערעגסיוא טינ לָאמנײק ךָאנ ןעמ טָאה עדַײבעג רעצנאג
 טליּפשעצ ןעירא אב טָאה טַײקליטש רעקיטכרָאפ רעד טָא ןיא .טרָאװ
 -ַאכ םעד ןַײז ךעירטאמ טינ ןסָאלשאב טָאה רע -- עיזאטנאפ יד ךיז
 ןוא ענַײז טַײצ ערעַײט יד םיא אב ןעמענּפָא טינ ,ןטנרעלעג ןוועש
 ,יליבוי םוצ רעטאעט םעד גנוסירגאב א םיא ראפ ןבַײרשנָא ןיילא
 עקימאלפ א ןַײז יבשטָאכ לָאז ןיא ,טינ ויוורעטניא ןייק דלאביוו
 ,גנוסירגאב

 -עג סװָאליװאוו לטעלב ענעבירשעגנָא סָאד טגנאלרעד טָאה טַיאכ
 ,ףליה

 ,ףראד עמ יװ ,ץלא זיא ָאד ..ןבַײרשרעטנוא ,עטיב ,סע טיג --
 א לסיב א ,שטנעמ רעגנוי ןייק טינ ןיוש טַײװ ,ףליהעג רעד

 קידנלעװ יוװ ,לוטש ןופ ןביוהעגרעטנוא ךיז טָאה ,רעקיבַײלרעװש
 יד עליפא .םיא ראפ טייטש סָאװ ,שינעפעשאב יד ןקוקנָא רעטנעענ
 ןופ רעלעקנוט ,ךיז טכוד ,ןרָאװעג םיא אב ןענַײז ךעלזעלג-ןלירב
 טימ .ןגיוא יד ןופ טצירּפשעג םיא אב ןבָאה סע סָאװ ,ןרָאצ ןוא לטיב
 -עג רע טָאה ןאמרעטילימ א ןופ םיטש רעטקאהעגּפָא-שירעלעפאב א
 :טגָאז

 ךיא טינ ,וָאליוװאוו רעוואכ רעד טינ זא ,ןסיוו טַײז ,ןאמרעגנוי --
 ,ךיז טניפעג ריא ּוװ ,עדַײבעג רעד טָא ןיא שטנעמ ןייא ןייק ןוא
 ,לאנימירק זיא'ס .סנגייא סלא סדמערפ רעטנוא טינ טבַײרש

 -סיורא רע טָאה לגנִיי ןסימשעגּפָא ןא יוװ .ןרָאװעג טיור זיא טיאכ
 ..ךיז טקידלושטנא רע זא ,טלמרומעג

 ןָאט טוװורּפעג טינ ןיוש ןצנוק עכלעזא רע טָאה רעמ לָאמנייק
 "ונ ןראפ שזאטרָאּפער ןקידװעטמָאי םעד ןבעגוצּפָא ןזיוואב םיוק

 א--לאירעטאמ ןטייוצ א ךָאנ ןפיול טפראדעג ןיוש רע טָאה ,רעמ
 -סיווגניל-שירארעטיל ןפא ,טוטיטסניא ןשיגָאגאדעּפ ןיא ,ןקידעכָאװ
 ?קיטאמארג, סיקצעראז ןעלדנאהאב ןעמ טעװ ,טעטלוקאפ ןשיט

 . ןעװעג עידיומ זיא-- ,גנוציז עטנאסערעטניא ןא ןַײז טעוו'ס --
 -אז ןעלדנאהאב טעװ עמ --.עיצקאדער ןופ ראטערקעס רעד ןטיאכ
 ןבילרשנָא טסגעמ .טכיראב א גנוציז רעד ןגעוו ןבעג טסעוו ...ןיקצער
 ןוא ןבעגעגוצ רע טָאה -- ,"רעלעק, א ןיא ןקורד סע ןלעװ רימ ,רעמ
 טגָאזעג טלָאװ רע יוװ ,גנוצ רעד טימ ןָאטעג קאנק ןשלגנִיי א ַײברעד
 "עבמָאב א ןַײז לָאז סע ,ףראד עמ, :ןָאגראשז-סגנוטַײצ ןפא
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 לקיטש רעווש א רָאפ םיא טייטש סע זא ,ןענאטשראפ טָאה עירא
 ,טעברא

 סע ּוװ ,עירָאטידואא רעסיורג א ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנוציז יד
 רעד ףא .,ןָאנביױא .סעיצקעל עוויטאטלוקאפ ,ךעלנייוועג ,רָאפ ןעמוק
 -ָאד ,ןרָאסעּפָארּפ ןסעזעג ןענַײז ,שיט ןגנאל ןוא ןסיורג םאב ,עניב
 יז סע .קידייל טינ ךיוא רָאנ ,לופ טינ ןעוועג זיא לאז רעד .,ןטנעצ
 ,ןעמוק טזומעג רעדָא טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,יד ןעמוקעג ןענ

 עלַײװ רעדעי ןוא שיט ןרעביא ןגיובעגנָא ןסעזעג זיא יקצעראז
 ןבירשעג טָאה רע .ןבַײרשראפ וצ סעּפע רעדעפַײלב םוצ ךיז טּפאכעג
 ,סָאװ ןעװעג טינ ךָאנ זיא ןבַײרשראפ וצ שטָאכ ,קילַײא ,ךיג רעייז
 טינ ךָאנ טָאה רענייק ןוא ,ןבױהעגנָא טינ ךָאנ ךיז טָאה גנוציז יד
 "רעד ךיז טָאה רע ,ךיז וצ ןָאטעג לכיימש א טָאה עירא .טדערעג
 עקילָאצנָא ענַײז ןיא טבַײרש יקצעראז רַאסעּפָארּפ רעד זא ,טנַאמ
 -וטס רעד ןיא עליפא ריּפאּפ ךעלטעלב ערעדנוזאנ ףא ןוא ןטָאנקַאלב
 ןיא .קיטימ א ןסעּפָא ןַײרא טפיול רע ןיהוװ ,עקוװַאלַאטס רעשיטנעד
 -עלוטוס א .רעַײלב רעד רערעדנא רעד ןיא ,לפעל רעד טנאה ןייא
 טינ עיצקיד א ןוא לָאק א טימ ,"עלעגנעג , קידנלאפ א טימ ,רעטאוו
 ןעװעג קידנעטש רע ןיא ,קיטכיזצרוק ךָאנ וצרעד ,רָאטארָא ןייק ןופ
 טָאה לָאמניײיק רָאנ ,טקיטפעשאב ,טשוכראפ ,ןגָארטראפ ,קידעכָאװ
 יִצ קורדסיוא ןטנאסערעטניא ןא ,טרָאװ ַײנ א טזָאלעגכרוד טינ רע
 ןענַײז סע .ליומ סנצעמע ןופ טרעהרעד טָאה רע סָאװ ,םָאלדיא ןא
 ןוצ ביל סרעדנוזאב סָאװראפ ָאטינ זיא סע ןעמעוו ,ןשטנעמ ןאראפ
 ערעייז טימ ביל ןרעװ ייז .ביל ייז ןעמ טָאה ןגעווטסעדנופ ןוא ןבָאה
 טעזרעד סעלַײמ יד .סעלַײמ ענעגרָאבראפ ןוא סעניורסעכ עכעלױשנָא
 ,ּפָא ייז ןעמ טצאש ,טעזרעד עמ זא רָאנ ,ךַײלג טינ ןעמ

 לשּפָא טימ טדערעג טָאה עמ .גנוציז יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע
 ענַײז ןזיװעגנָא טָאה עמ ,ןטעברא סיקצעראז ןגעוו סעווישכ ןוא
 יד ףא ךיוא ןוא טפאשנסיווךארּפש רעד ןיא ןטסנידראפ עסיורג
 ערדעטאק רעד ףא ןביוהעגפוא ךיז טָאה טָא רָאנ .ענַײז ןרעלעפ
 ןוא ,דימלאט רעטסקַיײיפ ןוא רעטסעב סיקצעראז ,טנעדוטס א רענייא
 ןגעו ,ץלא טאמיק רעדָא ץלא .ןבעגנַײרא רערעל ןַײז ןבױהעגנָא
 טאהעג רענדער עקידרעירפ יד ןיוש ןבָאה ,טדערעג טָאה רע סָאװ
 שיטסילאמרָאפ וצ טייג יקצעראז :קיטכיר ןעוועג זיא'ס ןוא ,טגַאזעג
 רעד יװ ,םרָאפ יד רעמ לָאמטּפָא טריסערעטניא םיא ,יובצאז םוצ
 א טכאמעג ןעמעלא ףא טָאה עדער סטנעדוטס םעד רעבָא ,טלאהניא
 ײוטס רעד ,רעשירָארוקַארּפ א ןעוועג זיא ןָאט רעד .קורדנַײא ןטכעלש
 טלָאװ רענעי יװ ,רעגניפ א טימ ןיקצעראז ףא טלטַײטעג טָאה טנעד
 רעד טָאה עזארפ רעדעי ךָאנ .קנאביסגנוקידלושאב רעד ףא ןסעזעג
 יד ןבעג טימרעד קידנלעוװ יוװ ,עזיוּפ עניילק א טכאמעג ןאמרעגנוי
 רעטרעװ עטכארבעגסיורא יד ןקיניזאב טַײקכעלגעמ א רערעהוצ
 טשרעמיולק ךָאנ ייז ןבָאה ,טַײטאב ןכעלטנגייא רעייז ץוכ סָאװ ,ענַײז
 ,םענעטלאהאבראפ א ,טַײטאב ןקיניזפיט א

 רעד טָאה - ,ךעלכיב ענַײז ןופ ןטַײז יד ןליפוצנָא טָאטשנָא --
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 ןעלגיּפש סָאװ ,ןליּפשַײב טימ -- ,רָאסעּפָארּפ םעד טלדאטעג טנעדוטס
 -טינרָאג טימ טעװעקיּפשעגנָא םיא אב יז ןענַײז ,טַײצ רעזדנוא ּפָא
 סע ,ןריצאּפש ןעגנאגעג זיא ענאכ, :לשָאמעל ,יװ ,סעזארפ עקידנגָאז
 רעסעב ןעװעג טינ ןעד טלָאװ ."טכאנ עקידענָאװעל א ןעװעג זיא
 ןענרעל יז טייג טנװָא ןיא .קירבאפ א ףא טעברא ענאכ, :ןבַײרשוצנָא
 ןופ םעטָא םעד טליפרעד ךַײלג רימ ןטלָאװ ןאד ."לושיטנװָא ןא ןיא
 -עג לטַײט א רעדיוו טָאה !רענדער רעקיציה רעד ןוא -- ,עכַאּפע רעד
 | ,ןיקצעראז ףא רעגניפ ןטימ ןָאט

 טרעהעגפוא טינ טָאה ןעמ טניימ םיא טינ יװ ,יקצעראז קיזַײא
 ןקור ןטאוועלוטוס ןפא טָאה קאשזדיּפ רעטיירב רעד ןוא ,ןבַײרש וצ
 -אב יד קיכערּפשטנא טשטיינקעג ןוא טעוװעדלאפעג ךיז קיסעמלגער
 טאהעג קידנעטש טָאה רע .,טנאה רעקידנבַײרש רעד ןופ ןעגנוגעוו
 טרעװ רענייא רָאנ יו סָאװ ,סרעַײלב ךעלקיטש עטצינשראפ לָאצ א
 ןרעדנא ןא סיורא טמענ ןוא ענעשעק א ןיא ןָא רע טּפאט ,קיּפמוטש
 ןביוהעגפוא ,עציײלּפ יד טכַײלגעגסױא רע טָאה טַײצ וצ טַײצ ןופ רָאנ
 -עג םיא אב טלָאװ רע יװ ,טנעדוטס ןטבילאב ןַײז ףא םענָאּפ סָאד
 ,ָאד ..ןסעמענאפא ,רעדורברעטוג ,עקאט סָאד טסניימ ,, :ןגערפ טלָאװ
 ?"טכערעג טינ ןיוש וטסיב ,וטסעז

 -ַאטידואא רעד ןיא ןסעזעג זיא ,טנעדנַאּפסערָאק סלא ,טלאכ עירא
 ,יגק יד ףא טָאנקָאלב םענעפָא ןא טימ ,קנאב רעטשרע רעד ףא עיר
 רעביא ןופ קוק א סיקצעראז ךיז ףא טּפאכעג לָאמ רָאּפ א טָאה רע
 ןבעגעגרעטנוא םיא ,טכוד ,טָאה רָאסעּפָארּפ רעד .ךעלזעלג-ןלירב יד
 ;טומ

 ןייק .ץאז םעד ןעיוב קיטכיר טינ סעגראפ רָאנ ,בַײרש ,ביײרש --
 ןעוװעג טינ רימ אב ךָאד וטסיב דימלאט רעקיסיײלפ סקירעביא

 ענעלָאװשעג ייווצ ןוא עיצקאדער ןיא טרעקעגמוא ךיז טָאה טיאכ
 אב ךיז טָאה'ס רָאנ ,גנוציז רעד ןגעו טכיראב םעד ןבירשעג ַאש
 ,ןעמוקאב טינרַאג םיא

 רעכעלטרָאװטנאראפ רעד טגָאזעג טָאה-- ,ןשקָאל עוועראּפ --
 טָאה רע ןעוװ ,דימלאט רענעזעוװעג א סיקצעראז ךיוא ,ראטערקעס
 םיא טָאה עירא סָאװ ,ךעלטַײז ענעבירשראפ רָאּפ יד טקוקעגכרוד
 ףא ןפָאלשעג ,רענַײמ רערעַײט ,סיוא טזַײװ ,טסיב וד -- .טגנאלרעד
 ,סעיצקעל סיקצעראז ףא ןפָאלש טסגעלפ וד יװ יוזא ,גנוציז רעד
 -אב רעד ףא זא ,טלייצרעד רימ טָאה עמ ?טינ קנעדעג ךיא ,טסניימ
 ףראש רעײז טדערעג טָאה עמ ,ךעשיוכ ןָאטעג ךיז טָאה גנולדנאה
 ןטרָאד טלָאװ עמ יװ טקנוּפ ,ןעמוקאב ךיז טָאה ריד אב ןוא .בראה ןוא
 ,טשוקעג ךיז

 לטעלב ןבירשראפ ןייא ןופ ןריטיצ ןעמונעג טָאה ראטערקעס רעד
 :סעזארפ ענלצנייא ןטייווצ א ןופ ןוא

 ןוועשַאכ םאב זא ,ןזיװעגנָא טָאה טנעדוטס רעד, :וטסביײרש טָא --
 ןוא ,,םזילאמרָאפ ףופ ןטנעמעלע עקינייא ךיז ןקרעמ רָאסעּפָארּפ
 ןעמוקסיוא טצוו'ס .סערָאּפאק ףא גיוט'ס .טינ טרָאװ ןייק רעמ ,ןיוש
 רעדָא) ץראה טימ טָאה רע--.לקיטרא יונעג א לעִיצעּפס ןלעטשאב
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 טשטיינקעצ עליכטאכעל (ץראה ןָא -- ןגָאז וצ רעקיטכיר זיא רעשפע
 ןיא ןפרָאװעגנַײרא ייז ךַאנרעד ןוא טסיופ ןיא ךעלטעלב סטיאכ
 ,לרעקורד רעד ןיא ןערושזעד טכאנאב טנַײה ןייג טסעוװו -- .ברָאק
 ןוא ןעמונראפ טנװָא ןיא זיא רע ,רעזָאלסױרא םעד ןפלעה טסעװ
 ,טעּפש ןעמוק טעוו רע

 םיא טָאה ןאד ןוא ,ןייגוצקעווא ףא טיירדעגסיוא ךיז טָאה טיאכ
 א טאמיק ,סרעכייו ליפ א ןיוש רָאנ ,לָאק עבלעז סָאד טגָאיעגנָא
 :סכעלרעטָאפ

 טסלָאז .טסאפעג געט עצנאג טסלָאװ וד יוװ ,סיֹוא רָאג טסעז --
 יורד רעד ןגעקטנא ,עקװָארקַאּפ ףא .ערעשטעוו ןסעּפָא ןסעגראפ טינ
 .עוָאלַאטס עטוג א ףאראפ זיא ,ילרעק

 רעד ןיא עװטסרושזעד עקיטכאנאב יד טאהעג ביל טָאה עירא
 יירעקורד יד ּוװ ,סאג-עקוָארקָאּפ עקידלמוט יד ןעוו ,עיפארגָאּפיט
 ,ןעַײוװמארט יד טינ ןיוש ןצלירג סע ,ליטש רעייז טרעװ ,ךיז טניפעג
 ,ןליבָאמָאטװא ןוא ןסובָאטװא ןייק קורב ןגנע ןרעביא טינ ןפיול'ס
 ףיט רעד ןיא רָאנ ןוא ,ןסָאלשעג ןענַײז ןעניזאגאמ ןוא ןטלאטשנא יד
 ,עדַײבעג רענרעניטש רעטלא ןא ןיא ,ףיוה ןטיובעגמורא ןא ןופ
 יד רעטצנעפ יד ןופ טגָאלש טכאנ עצנאג א ןוא ,טשיור ןוא טעמושז
 ןבעל ןייטש וצ טאהעג ביל טָאה רע ,ןּפמָאל עלעה רעייז ןופ טכיל
 עקטאטסרעוו רעד ףא םענעי אב יוזאְיו ,ןקוק ןוא שזאּפנארטעמ
 טמענ רע יװ ,ךעלּפעק יד ראפ סָארעציצ יד ןֶא ךיגפא ךיז ןעלרינש
 טנעה עדייב ןופ רעגניפ יד טימ קיטכיזרָאֿפ ןוא קנילפ ךָאנרעד ייז
 סָאװ ,"רעלעט , םענרעזַײא ןקיצנאלג ןפא קעװא לעטׂש א טיג ןוא
 ןשיוװצ ךעלעקייניל יד טימ ןוא ץאז סעקנָאלָאק יד טימ ןיוש טלקניפ
 / ףטיאכ וצ טענַײטעג טָאה שזאּפנארטעמ רעד ."ןטלאּפש, יד

 סע יװ טעקאמ א ןכאמ ןענרעלסיוא ןיוש ךיז ייז ןלעוװ ןעֹוו --
 רעדיװ טכירק טנַײה ,ןכָארקעגנַײרא טינ זיא ןטכעג ?ןַײז וצ ףראד
 ,רָאטקאדער םעד גָאז ןוא ייג .סערוש יד טינ טלייצ עמ .,ןילרא טינ
 ,ןצריק ףראד עמ זא

 ,טכאנאב ייווצ רעגייזא ,טעּפש טמוק ווָאקאווטיל *!גָאז ןוא ייג,
 ,ןענעייל ייז טמענ רע רעדייא ןוא ,קיטראפ ןיוש ןענַײז ןטַײז יד ןעוו
 רעד וצ ןַײרא טפיול רע .ןטעברא ערעדנא ןָאטוצּפָא ךָאנ רע טָאה
 -ירג"ןייכ יד טימ עקטסינישאמ רעקידוװענייכ רעייז ןוא רעקשטיגנוי
 טערושזעד יז ביוא רעדָא ,ןקאב עכעלטיירב עקיטכיל יד ףא ךעלעב
 עקשטיגנוי א רעייז ךיוא --- עקטסינישאמ רעטייווצ רעד וצ זיא ,טינ
 רעטעבראטימ עלא יװ טקנוּפ ,ייז ןיא טבילראפ זיא רע .ענייש ןוא
 עגולק עביל סָאד ןוא ,עמכָאכ א רע טגָאז סעּפע .גנוטַײצ רעד ןופ
 -ונשראפ א עגער א ףא רע טוט ךָאנרעד .ףעליירפ ךיז טכאלעצ לדיימ
 טבייה רע ,ךיז טכארטראפ ןוא ּפָאק םעד ּפָארא זָאל א ,ןּפיל יד עווער
 ,ןריטקיד םיטש רעכעלטַײד-טינ ןַײז טימ ןָא

 ןעוו ןוא .ןגָאלשרעביא טינ ,ןרעטש טינ ןאד םיא ןעמ רָאט עדאווא
 וד יצ זיא ,ןדייר םיא טימ ןיוש געמ עמ ןוא ןריטקיד טקידנע רע
 טסמוק וד ןעוו ,טונימ עטשרע יד רָאנ ,קידלוש טינ יצ ,קידלוׂש טסיב
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 ףראד עמ ,ןַײרא טינ טכירק'ס זא ,ערוסב רעד טימ םיא ֹוצ ןַײרא

 יװ ,ןילא טוט ןעַײרש טמענ ןוא טכארבעגפוא רע טרעװ ,ןצריק

 ,,טייטשראפ ריא
 ריא זא --- ,רעטעּפש לסיב א ךיז רע טעמכָאכ -- ,ןלעװ טלָאװ'כ --

 טכירק'ס לַײװ ,גנולייצרעד א ערעַײא ןצריק ןטעב ךימ ןעמוק טלָאז

 -ָאלסױרא רעד -- רעבאכעמ רעגנוי רעד .ןכאל עלא ןוא-- .ןַײרא טינ

 ךיוא ןיילא ןוא עקטסינישאמ ענייש עגנוי יד ,גנוטַײצ רעד ןופ רעז

 ..ווָאקאוטיל רָאטקאדער רעגנערטש רעד

 "סעמע , ןופ סעצנעשטלָאּפָא יד ןשיווצ

 רעיולב רעד ןעוו ,קיטנוז םענעי ןבירשאב לָאמ לפיוו ןיוש טָאה עמ

 יּפָארא ךיז טָאה ךעשיוכ א ןוא ץראווש ןרָאװעג לָאמאטימ זיא למיה

 -ראפ ךיז טָאה גָאטיורּפָא רעקידקיטנוז רעד ,דרע רעד ףא טזָאלעג

 .ןרָאיײעמָאכלימ עקיטולב עגנאל ריפ ןיא טלדנאוו
 ןקידרעטעמטכא ןקניציּפ ןיא ןפָאלעגנַײרא זיא ףיוה ןופ ןכָאש א

 :ןע;רשעגסיוא ןוא ,טניוװעג טָאה עירא ּוװ ,לרעמיצ
 -עגסיורא ןזיא'ס זָאידאר יד ןסָאלשעגנַײא טינ זיא ךילא אב --

 | ..ןוָאטָאלָאמ ןטָארט
 ,?לעגיּפשנעלוא ליט, טנעיילעג ןוא ןאוויד ןפא ןגעלעג זיא עירא

 רעטשרע רעד ןיא ןוא ,ךוב םענעטלעז םענופ עָאנאה סיורג טאהעג

 רעד ןופ טַײטאב רעד ךעיומ ןַײז וצ ןעגנאגרעד זיא'ס רעדייא ,עגער

 -רעביא םיא טָאה עמ סָאװ ,ןסָארדראפ םיא טָאה ,ערוסב רערעטצניפ

 ,ןענעייל ןַײז ןגָאלשעג
 ָא;דאר יד טָאה ,ןעניגאב סקעז ראפ לוי ןטירד םעד ,קיטשרענָאד

 ןטקאט עטשרע יד ןרעזאכרעביא דנאנאכָאנ לָאמ ךאס א ןעמונעג

 יד ןָא ,ךעלנייוװעג ,טבייה יז עכלעװ טימ ,?לאנָא;צאנרעטניא ,, ןופ

 סע ןכלעוו וצ ,לָאק א ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה'ס ןוא ,עיצאילסנארט

 ,עמָאכלימ רעצנאג רעד ןופ ךעשעמעב ,גָאט ךָאנ גָאט ,ךָאנרעד ןבָאה

 טרעהעגוצ ,דיירפ ןוא ראצ ,גנונעפָאה ןוא גנוטראוורעד ליפיוזא טימ

 ןוא טעטש עטסערג יד ןיא ,סיורג ןוא ןיילק ,ןשטנעמ ןענָאילימ ךיז

 ,טסעפ סנאטיוועל ירוי-- ,ךעלפרעד ענעפרָאװראפ עטסטַײװ יד ןיא

 יערוסב עטוג א ןָא טגָאז רע ןעװ סָאװ ,לָאק רָאלק ןוא קידוועגנילק

 בילוצ ןיֹוש ןיילא רעסערג ךָאנ ןטגָאזעגנָא םענופ דיירפ יד טרעוו

 -כיל יד טימ ןטליפעגנָא ,ןקידלבוי ,ןעמענעגנַא-ךעלנייװעגרעסיוא םעד

 רעד טרעװ ,עָאר-ערוסב א זיאס ןעװ ןוא ,לָאק ,רענעט עטסקיט

 -קעטייוו רעד ,טרעדנילעג ןגעווטסעדנופ סָאװטע ,ךיז טכוד ,קילגמוא

 --,לָאק ןבלעז ןכרוד טכאוושעגּפָא עלערָאה א טרעװ ּפאלק רעקיד

 .רעסעב ןַײז טעוו'ס זא ,ןעגנונעפָאה טימ לופ קידנעטש זיא סָאװ

 טימ ,טונימ ןעצ א ןופ ךעשעמ ןיא ,דנאנאכָאנ טָאה ןאטיוועל

 טדער סע !טרעה !טרעה !טרעה, :טרעזאכעגרעביא ,סעקָאספאה עניילק

 יראפנטעוװָאס םענופ סעיצנאטסָא;דאר עלא ןטעברא סע .עװקסָאמ
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 -עמלגער עקיזַאד יד טימ ןעוועג לופ זיא לרעמיצ עניילק סָאד ."דנאב
 םענופ גנוטערטסיורא יד טרעה, :רעטרעװ עקידנרעטיימורט עקיס
 .?טעטימָאק-ץוש ןשיכולעמ ןופ רעציזרָאפ

 -קעלע רעד ןיא .טעברא רעד ףא ןרָאפעגקעװא עירא זיא ךָאנרעד
 -ללוש עטגנערטשעגנָא יד ןעוועג טינ זיא ָארטעמ ןיא ןוא עקשטירט
 ןעוועג זיא עמ .געט עטצעל יד ןקרעמ טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,שינעג
 ,טבעלעגפוא

 םאב טצעזעגקעװא טינ ךיז עירא טָאה ,גאלראפ ןיא ןעמוקעג
 ןעמונעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה רעטעבראטימ עלא .רעמיצ ןַײז ןיא לשיט
 ,יד ןוא ,ןפָא ןעוועג זיא טעניבאק רעד .טעניבאק ןיא רָאטקעריד םאב
 -אטשעג ןענַײז ,טרָא ןייק טקעלקעג טינ ןטרָאד טָאה סע ןעמעוו ראפ
 יד ןופ .עיראילעצנאק רעד ןיא--רעמיצ ןקידסענייכש ןיא ןענ
 רָאּפ א רעסיוא ,ןענַײז ,ןעמונעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעלבצנאמ
 ,סעקינטעליבסַײװ ,טסניד-רעטילימ ןופ טַײרפאב ןעוועג עלא ,ןשטנעמ

 ןגױב רענייר א ןגעלעג זיא שיט ןשירָאטקעריד סניגנָארטס ףא
 ,שיט םוצ קידנעייגוצ ,רעטעבראטימ יד ןופ רערעדעי ןוא ,ריּפאַּפ
 ןופ לטעצ ןיא ךיז ןבירשעגנַײרא ןוא רעטרעװ עכעלטע טגָאזעג טָאה
 ,סעצנעשטלָאּפָא -- עקיליװַײרפ יד

 עילע ןופ טפירשרעטנוא עכעלטַײד יד ךיז טזַײװאב ןגיוב ןפא
 -מורפ םָארװא ןופ ערָאלק ןוא עכעלטַײד אזא ךיוא ןוא שטיווָאקלאפ
 גאלראפ-"סעמע, ןופ ןרָאטקאדער עטינעג ייווצ יד ןבָאה סָאד .ןיק
 ,ךוב-סנבעל ןקיטכיוו םענעגייא רעייז ןבירשעגרעטנוא

 -ביב רעליטש רעד-- זיוהנעזַָאר לדנעמ רעטנוא ךיז טבַײרש סע
 -עג ןריובעג עדאווא ןיוש זיא רע רָאנ ,רעוו-רעוו סָאװ ,רעקעטָאיל
 א טימ ןָאט וצ ןבָאה טינ ןוא רעכיב ןשיװצ רָאנ ןבעל וצ ןרָאװ
 -ווא רעצעזרעביא רעד ךיז ןענעמסאכ סע .עקסאמיזאג א ןוא סקיב
 -לאווראפ-סטפאשטריוו רעד ,ןאמריב רָאטקאדער רעד ,רָאטנאק םָאר
 רעטיור רעד ןיא טנידעג גירקרעגריב ןסייב טָאה סָאװ ,רובלע רעט
 ,עיזיוויד רעשיטעל

 -עטעצ עקנישאמ רעד ףא טקורדעגּפָא ןא ןגָארקעג טָאה רערעדעי
 עלעטעצ סָאד טָאה עמ ןוא ,ןעמענטימ ףראד עמ ןכאז אראפ סָאװ ,על
 עמ זא ,טנעמוקָאד א יװ ,טרָאּפסאּפ ןבעל רעטסַײט ןיא טגיילעגנַײרא
 .יימרא רעטיור רעד ןיא ןטָארטעגנַײרא ןיוש זיא

 גָאט ןטצעל םעד .לוי רעטסקעז רעד ,קיטנוז ןיוׂש ןיא טָא ןוא ,ונ
 ןוא בַײװ טימ ןעמאזוצ ,םענייניא סעצנעשטלָאּפָא יד ןעגנערבראפ
 ךאס א רעייז ,ךאס א רָאנ ,גָאטסטעברא ןא ,קיטנָאמ זיא ןגרָאמ .דניק
 ןלעװ ןטלאטשנא ןוא ןעגנומענרעטנוא רעװקסָאמ יד ןופ ןעלבצנאמ
 -קעווא טינ ךיז ןלעװ ,ןלעטשקרעוװ ערעייז אב ךיז ןלעטש טינ ןגרָאמ
 ,ןשיטבַײרש יד אב ןצעז

 יד ןיא ,רעדניק יװ יוזא ,ןייג טזָאלעג ךיז ןעמ טָאה ירפצנאג ןופ
 ,ןטרָאד .סעמראזאק ןרָאװעג ןענַײז ןלוש יד ןוא ,ןלוקינאק זיא'ס ,ןלוש
 "רעירפ יד ןיא .קידעבעל סאג רעד ףא ןזיא ,לוש א ךיז טניפעג'ס ּוװ
 ףא גערפכָאנ רעסיורג א ןעניזאגאמ יד ןיא ןעװעג זיא געט עקיד
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 ןבָאה טציא .סעצילָאּפ עלא ןֹופ טּפאכעגסיוא ייז טָאה עמ ,קעזקור
 ןוא סעקמאיל עטיירב יד טימ ךעלקעזקור יד ןופ טנירגעג ןסאג יד
 עמ ּוװ .טנֹרָאפ ןופ סענעשעק עטיײנעגנָא עקידנצראטשּפָא יד טימ
 רעטנוא ךייז ןרעקיוה סע ,ןגיוא יד ןיא קעזקור ןענירג ,קוק א טינ טוט
 ,סעצנעשטלָאּפָא עַײנילגַאּפש יד ,סעקינטעליבסַײװ יד טסאל רעייז
 עכעלווָארג טימ ןשטנעמ ,ךעלכַײב טימ ןשטנעמ ,ןלירב ןיא ןשטנעמ
 רעד זא ,טעז עמ ,טּפָאטשעגנָא קאזקור רעד זיא םענייא אב .ןפיילש
 יאּפעגנַײרא טָאה רע ,ןעמענוצטימ ןסעגראפ טינרָאג טָאה ןיושראּפ
 א ןיא זא ,לאלק םאב ךיז טלאה רע ,ןַײרא ןַאק'ס לפיוו ,טעװעק
 טינ זיא ךאז ןייק ןוא ,ץלא ןבָאה ןעמ ףראד געוו ןרעווש ןטַײװ
 יד ןעגַײז ערעדנא אב .טַײקינײלק עדעי ץינוצ טמוק סע ,קירעביא
 -עגנָא ןענַײז ערעייז םיטאבעלאב יד ןוא ,ןפמורשעגנַײא ךעלקעזקור
 ,ריצאּפש ןצרוק א ףא ךיז ןבילקעגסיורא ןטלָאװ ייז יװ ,יוזא ןָאט
 טעװ סע ,רעקיטסניג א רעייז ןיא רעטעװ ןופ זָאנגָארּפ רעד ןעוו
 -פורא טינ עליפא ןבָאה ייז ,טנִיװ ןייק טינ ,ןגער ןייק טינ ןַײז טשינ
 ,לקער ןייק סעציילפ יד ףא ןפרָאװעג

 םעצולּפ ןבָאה סָאװ ,סעציײלּפ יד ףא ךעלקעז יד טימ ןשטנעמ יד
 ןופ טנעװ יד אב דמאז סנטסאק יד ,ןסאג רעװקסַאמ יד טכאמעג לופ
 יד ,ןעניזאגאמ ןופ סענירטיו ענרעזעלג יד אב ןוא רעזַײה ךאס א
 יזא ץלא זיא סָאד -- ,ריּפאּפ ךעלקיסאּפ טימ עטּפעלקראפ ,רעטצנעפ

 -רָאװ טינ .יװ יוזא סעּפע סיוא סע טעז ךָאד ןוא ,קיטכיזנָא ןוא לאער | 
 -ראפ לסיב א ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,םעלָאכ רעטכעלש א יװ ,קיטפאה
 ,ןקידנע ךיז רעכיג סָאװ זומ רע ןוא ןגיוצ

 עכלעוו ןופ ,ןסאלק יד ןיא ,לסעג-יקסנאימרא ףא לוש רעד ןיא
 -ראּפ עשירעליש יד ןוא ןשיט עשירערעל יד ןגָארטעגסיױרא טָאה עמ
 סָאװ ,ןעלװָאט יד ןעגנעה ןבילבעג רָאנ ןענַײז טנעװ יד ףא ,סעט
 -ַאלסיד ךיז ןבָאה ,סעבאגפוא עשירעליש טימ ןבירשראפ ךָאנ ןענַײז
 עמ .קלָאּפעינעשטלָאּפָא םענעפאשעגיַײנ םענופ ןדָאװזוװו יד טריצ
 ןופ סנייא ןוא ,ןפיוא ןשירעטילימ א ףא ןדייר וצ ןיוש ךיז טימאב
 ןיא ,ךיורבעג-סגנאגמוא ןא ןענופעג ןבָאה סָאװ ,רעטרעװ עטשרע יד
 ,עיצאקָאלסיד -- טרָאװ סָאד

 ילַאֹּפָא ןייא טגערפ --?טריצָאלסיד וטסיב סאלק ןכלעווא ןיא --
 ,ץענעשטלָאּפָא ןטייווצ א אב ,ןטפאשנסיוו ןופ טאדידנאק א ,ץענעשט
 :טרעפטנע רענעי ןוא ,ןטפאשנסיוו ןופ רָאטקָאד א ,ןטנאקאב א םענַײז

 ?וד ןוא .סאלק ןטשרע ןיא --
 ןטירד ןיא ןיב ךיא .רעטַײװ ןיוש טלאה ךיא --
 ןופ סעצנעשטלָאּפָא יד ןַײרא ןענַײז סע ןכלעוו ןיא ,דָאוװזוו רעד

 ."ב, סאלק ןטפניפ ןיא טאטשאב ןעמ טָאה ,גאלראפ-"סעמע,
 ןרישראמ ןכָאנ ,גָאט ןקידרעמוז ןגנאל ןכָאנ ,טנװַא ןיא טעּפש

 ןכָאנ ןסאג עקידנגילַײב יד רעביא ןוא לסעגייקסנאימרא ןרעביא
 טָאה עמ סָאװ ,עלעשטושט יד ןויּפש יד טימ ןקָארב ןוא ןכעטש
 יד ךָאנ ,רעטערביליצ יד ןיא ןסיש ןכָאנ ,ףיוה ןפא טלעטשעגקעווא
 -אב טכאנאב זיב ירפרעדניא ןופ סָאװ ,ןעיורפ יד טימ ןשינעגעגאב
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 ןַלרא ןקוק ,לוש רעד ןופ טױלּפ םעד ןוא רעיוט םעד ייֹז ןרעגאל
 ןפראד ייז ןעמעװ ,ןטרָאד ןעעזרעד ייז זיב ,ףיוה ןיא קינייװניא
 יז טיג עמ ןוא ,ךיגפא ךיז ןעמ טשוקעצ ,וצ ןעייג רענעמ יד זא ןוא
 ןָא טבײה עמ ,טכארבעג טָאה עמ סָאװ ,זַײּפש עשימייה יד רעביא
 לָאז רע ,רידנאמָאק םעד ןטעב וצ ןעצייא ןוא ,ןגערפסיוא קילַײא
 -וז ןגנאל ןכַאנ ,טנװָא ןיא טעּפש -- ,םייהא ָאש רָאּפ א ףא ןזָאלּפָא
 -וצ קאזקור ןטימ ,לקינעס ןַײז ףא רערעדעי טגיל ,גָאט ןקידרעמ
 -עטיָאידאר רעצראווש רעסיורג א טגנעה ריט רעד רעביא .סנּפָאק
 -נוטכיר עַײנ ןגעוװ סעידעי עקידנקיורמואב ,עצרוק יד ךָאנ ןוא ,רעל
 -ליה עקידנאנאכָאנ טימ רעלעט רעד טרעטיימורט ,טנָארפ ןפא ןעג
 ,רעדיל עקידעמָאכלימראפ ןופ ןטרעצנָאק עקיכ

 ,סנּפָאקוצ ןײטש א יװ זיא לקעזקור סָאד ,טראה זיא ליד רעד
 ,טינ ךיז טפָאלש סע ןוא

 ,ךעלטעב ןלעטשקעװא ןוא ןעגנערב טינ ןעמ לָאז סָאװראפ --
 ןפא טינ לַלװרעד ךָאנ ךָאד ןענַײז רימ ,"סעקשודאלקסאר, יבשטָאכ
 ןבעל טגיל סָאװ ,ןעניקמורפ םָארװא אב טלאכ עירא טגערפ -- ,טנָארפ
 ץלא זא ןוא ןגערפ ןעמ ףראד ץלא זא ,טניוװעג זיא טיאכ ,םיא
 -ארעטיל רעשירעלטסניק ןופ לײטּפָא ןטימ רעטלאווראפ רעד טסייוו
 ,ןיקמורפ טידורע רעד ,רוט

 םיא אב רע טרעװ לָאמ סעדעי ,סָאריּפאּפ א טעקּפיּפ ןיקמורפ
 .עלַײװ עשּפיה א ךרוד טייג ןטייווצ ןזיב יצ ןייא ןופ לַײװ ,ןשָאלראפ

 רע טרעפטנע--?ךעלטעב ןייק טינ טגנערב עמ סָאװראפ --
 טציא .ןרעװ טניוװעגוצ ןפראד רימ לַײװ ,טינ טגנערב עמ -- .ןטלאכ
 סעּפָאקָא ןיא ןפָאלש רימ ןלעװ ךָאנרעד ,עגָאלדָאּפ א ףא רימ ןפָאלש
 ,ןעיישנארט ןיא ןוא

 ל?ןעד ןעמ טפָאלש יישנארט א ןיא --
 רעד ןוא ,טרעטאמראפ טַײז ריא בוא .טלאכ ,דניק א טַײז ריא --

 לָאז רעגייזא ליפיוזא זיב ליפיוזא ןופ זא ,ןליופאב טָאה רידנאמָאק
 ןרענוד ןגעמ סע .רעטעגראהעג א יװ ,ןפָאלש ריא טעװ ,ןפָאלש ןעמ
 ןרעה טינ ריא טעװ ,ןטאמראה ןעצ

 טָא-טָא ,רעװלוּפ טימ סאפ א ךיוא זיא ךערזימ רעטַײװ רעד --
 -ייווצ סטלאכ גָאז א טוט --!טלעװ יד טנערב סע ,ןדניצנָא ךיז יז טעװ
 רָאטקאדער רעד ,טַײז רערעדנא רעד ןופ טגיל סָאװ ,ןכָאש רעט
 ןעוו ,לָאמא ןופ ךָאנ טנאקאב טלאכ עירא זיא ןענאמריב טימ .ןאמריב
 טזָאלעגסיורא ,טריװָאס רענאשזדיבָאריב א ןיא טעבראעג טָאה רענעי
 .טסידנאגאּפָארּפ א ןעוועג ןוא עקשזאריטליפ א ןטרָאד

 טראּפש ,רעגעלעג ןַײז ןופ רעטנוא ךיז טבייה שטיוװָאקלאפ עילע
 ,רעקיטכיצ 'א .טדער עמ סָאװ ,וצ ךיז טרעה רע ,ןגיובנלע ןפא ןָא ךיז
 א יװ ,טורעגסיוא רָאג סעּפע סיוא רע טעז ,טלָאגעגּפָא ןייר-לאעדיא
 ,קורדנַײא םעד ןכאמ ןַאק סע .טרָאפמָאק ןיא טבעל סָאװ ,שטנעמ
 ,ןפָאלעג טינ ,ןעמעלא טימ ןעמאזוצ טרישראמ טינרָאג טָאה רע זא
 ךָאנרעד ןוא טרעדילגעגרעדנאנאפ טינ ,עלעשטושט יד ןכָאטשעג טינ
 יד טקינירעג טינ ,"םיסקאמ, רעפראוונליוק םעד ןעמונעגנעמאזוצ
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 רָאנ ,ןיילא ךיז וצ טדערעג טלָאװ רע יװ יוזא ,ליטש טגָאז רע .סקיב
 ."סאלק, רעצנאג רעד םיא טרעה סע

 ךאס א טימ -- ,רע טגָאז -- ,דלודעג טימ ןעמענָא ךיז ףראד עמ --

 טיג ןוא עלַײװ א טגַײװש רע -- .ןענרעל טוג ףראד עמ ןוא ,דלודעג
 -לימ רעד ףא ,טּפיוהרעד ,ןוא ,םוטעמוא ןענרעל ךיז ףראד עמ --:וצ
 ..טאדלָאס א ןופ עיסעּפָארּפ יד זיא עיסעּפָארּפ עטסרעווש יד .עמָאכ

 --גָאט ןדעי ,דנאנאכָאנ ןֹרָאי ןשטנעמ א טעז עמ ,ךיז טכאמ'ס
 ליוװ רעייז ךיז ןעמ טסירג ,טעברא רעד ףא קידנעמוק ,ירפרעדניא
 טסעגראפ ,טעברא רעד ןופ קידנעייגקעווא ,וצ-טנװַא ןוא ,םיא טימ
 עסעמע זיא עמ ,לכימש ןביל א טימ ךיז ןענעגעזעג וצ טינ ןעמ
 ,ןעגנולמאזראפ ןוא ןעגנוציז ףא ןעמאזוצ טציז עמ ,םירייוואכ עטוג
 -ערּפ ףא ןוא בולק ןיא ןטנװָא עשירארעטיל ףא ןעמאזוצ טייג עמ
 ןוא ענייא װעטמָאי א דעװָאקעל טגירק עמ ,רעטאעט ןיא סערעימ
 א ןיא לָאמשרעדנא ןא ,לדוואהעל ,ןוא סעטָאמארגיןרע עבלעז יד

 ןטזָאלעגכרוד א ראפ דיירסיוא ןבלעז םעד ןוא ןייא גָאט ןקידעכַאװ
 טּפינקעג ןַײאיגָאט ,סױאיגָאט זיא עמ ,רעלעפ םענעגנאגאב א ,זַײרג
 -עגוצ יוזא טיאכ עירא סָאװראפ זיא ,יוזא ביוא רָאנ .ןדנובעג ןוא

 םָארװא ןוא ןיקמורפ םָארװא) סְמָארװא ייווצ יד וצ ןרָאװעג ןטָאז

 ןיא עקפאד ןזיוהנעזָאר לדנעמ וצ ,ןשטיוװָאקלאפ עילע וצ ,(רָאטנאק
  ןגעװמוא ןוא ןגעו רעװקסָאמרעטניה יד ףא ,קלָאּפ-עינעשטלָאּפָא

 דרע-עמאמ עליוה יד ּוװ ,טקיטכענעג טינ טרָאד ,טגָאטעג ּוװ סָאװ
 ?ךאד רעד -- למיה רעַײרפ רעד ןוא רעגעלעג סָאד זיא

 -נאימרא ףא ןטלאהעג סעצנעשטלָאּפָא יד ןעמ טָאה טַײצ ךָאװ א

 םענופ רידנאמָאק רעד .טרירטשומ ,טנרעלעג טָאה עמ ,לסעגייקס
 -עבראטימ טַײהרעמ יד ןוא טיאכ ןעוועג זיא סע ןכלעוו ןיא ,דָאװזװ
 ,יימרא רעד ןיא טנידעג גירקרעגריב ןסייב טָאה ,"סעמע, ןופ רעט
 -עג עשירעטילימ ןַײז ןרילראפ וצ ןזיוואב גנאל ןיוׂש טָאה רע רָאנ
 -גאגעג ָךָאנ ןעמ זיא לַײװרעד .ןעזסיוא ןשירעטילימ ןוא טַײקטלוש

 רעד ןופ ןעמוקעג זיא עמ עכלעוו ןיא ,ןכאז יד ןיא ןָאטעגנָא ןעג

 עקידרעמוז עלעג סיפ יד ףא טצנאלגעג ןבָאה רידנאמָאק םאב .םייה
 לדנגארק עיולבילעה סָאד---זדלאה ןפא ןוא ךעלעכעל טימ סעילפוט
 ןרעװש א טימ ,רעקידמעשוגעמ א ,רעכיוה א .עקסינעט רעד ןופ

 עלעכיט א ענעשעק רעד ןופ ןעמונעגסיורא טפָא רע טָאה ,םעטָא

 טָאה רע סָאװ ,סעדנאמָאק יד .ןרעטש ןופ סייווש םעד טשיװעג ןוא

 רָאנ ןליופאב טינ טָאה רע ,ךייוו ןעמוקאב ךיז ןבָאה ,ןבעגעגּפָא

 ענַײז טריפעג טָאה רע ןעװ ,טאהעג רע טָאה עָאנאה .טדערעגנַײא
 .ךיקרָאג רעד ןיא ןוא דָאב רעד ןיא ןטאדלָאס

 ןיוש זיא סָאװ ,רידְנאמָאק םעַײנ א טקישעגוצ ןעמ טָאה ךָאנרעד
 טָאה רע .וָאצרָאװקס טנאנעטייל -- רעסעמע ןא רידנאמָאק א ןעוועג
 רעגנִיי ןעוועג זיא ווָאצרָאװקס .לוש-רעטילימ א טקידנעראפ סָאװרָאנ
 א רָאג ךָאנ ,לָאמ ייוצ ןיא טאמיק ץענעשטלָאּפָא ןטסגניי םעד ןופ

 עכלעוו ,עקטָאליּפ רעד רעטנוא לקיבושט קירָאהסַײװ א טימ ,לגנִיי

 אב םאק רעד יװ ,טַײז א ףא םיא אב ןגױבעגנָא סָאװטע ןעוועג זיא
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 ןעוועג זיא לגנִיי סָאד .ןפַײרגוצנָא רָאנ ךיז טבַײלק סָאװ ,לדנעה א
 -אב ןעמונעג רע טָאה גָאט ןטשרע םענופ ןיוש .רעטקאראכ א טימ
 ,ןרָאװעג ןלעפעג טינ םיא זיא'ס ביוא .טַײקגנערטש עסיורג ןַײז ןזַײװ
 עמ יוװ ,סופ םעד יוזא טינ טבײה רענעי ,טרישראמ רעצעמע יו
 -לוש םעד טסייה ,דָאװזװ ןצנאג םעד ּפָא װָאצרָאװקס טלעטש ,ףראד
 עמ יוזאיו ,ןזַײװ םיא טמענ ןוא ענָאלָאק רעד ןופ ןייגסיורא ןקיד
 רענעי ןענאווזיב ןוא ,טָארט םעד ןלעטש ףראד עמ יוזאיו ,ןייג ףראד
 ,ּפָא טינ םיא רע טזָאל ,ףראד עמ יװ יוזא טינ טלעטש ןוא טינ טייג
 טדערעגסיוא "יֵַארטס , ןיא טָאה עמ זא .סייווש ןכַײט ןעניר געמ'ס
 ,ךעלרעפעג ןעוועג זיא ,טרָאװ א

 -סיורא ךַײלג ןוא ןפָאלעגרעטנוא רע זיא -- 22300800טעאע!! --
 ייוצ ןרישראמ ןעמ טעװ ָאש ייװצ טָאטשנָא :קאסּפ םעד ןגָארטעג
 .ָאש רעבלאה א טימ

 ןביוהעגפוא טָאה הע ןוא---!ףראד עמ יװ טָא !רעכעה !רעכעה --
 -ופ לזענ עקיצנאלג סָאד ןא ,ךיוה יוזא לסיפ עשלננַיי עקנילפ סָאד
 םענעסיראפ םוצ ןיב טכיירגרעד םיא אב טָאה לוויטש םעַײנ םענ
 ,םענָאּפ ןװעזָאר ןלָאמש ןפא לזענ

 רעטיור רעד ןיא ןאד ךָאנ זיא סרָאטיײרפעי ןופ טוטיטסניא רעד
 רע ,טריפעגנַײא ןיוש םיא טָאה ווָאצרָאװקס רָאנ ,ןעוועג טינ יימרא
 זא ,ערעכאווש יד וצ ןטאדלָאס ערעקראטש יד טקיטסעפעגוצ טָאה
 סטיאכ .ײז טימ ןלענקרעטנוא טַײצ רעַײרפ רעד ןיא ןלָאז ענעי
 ,םענעגייא אזא טימ ,ךעלנייוועג ;ןיקמורפ ןרָאװעג זיא *רָאטיײרפעי,
 "עג טיאכ עירא טָאה ,ןיקמורפ םָארווא יוװ ,ןשטנעמ ןלעדייא ןוא ןכייוו
 טינ לָאמנייק גאלראפ ןיא ןעמ טָאה ןעניקמורפ ןופ .רעיײרפ ךיז טליפ
 ןעוו ןוא ,ןדייר טינ ךיוה ,ךיז טכוד ,ןָאק רע ,טרָאװ ךיוה א טרעהעג
 רע זא ,ןטיאכ עירא גנוקרעמאב א טכאמעג טציא טָאה ןיקמורפ
 טיירד יז , ,ּפָאק ןפא עקטָאליּפ יד ןטכיראפ ,טלצנַָארטעצ ןַײז טינ לָאז
 םענעגָארטעצ א אב יװ-- ,ןפרָאװעגרָאפ םיא רע טָאה -- ,ךילא אב ךיז
 -מיא ןפיול ,רעטסעפ ןרישראמ לָאז רע זא ןוא ,"עקלמראי יד זדִיי
 "עג עשטרוב א ןוא טקידיילאב ךיז םיא ףא טיאכ טָאה ,רעקידטעּפ
 ,ןָאט

 ןַאטעג יירשעג א ןוא גנערטש רָאג ןרָאװעג ןיוש ןיקמורפ זיא
 ??סעינעלעדטָא, ערעדנא יד ןיא ךיוא טרעהעג טָאה עמ זא

 זוגָאנ עשיוו ,טיאכ --
 :רעשירעלעפאב ךָאנ םורא עלַײװ א ןיא ןוא
 !םָאגעב --
 .ץראה סָאד םיא האפ טדערעגסיוא טיאכ טָאה ןרּפָא ןסייב
 טקנוּפ ,ןיקמורפ ,ןיוש טַײז ריא ןערטשומ יד ןעמ ףראד סָאװ --

 -גאמָאק ןופ עַאנאה טָאה סָאװ ,טנאנעטייל רעקניגנוי רעזדנוא יו
 .ןעוועד

 ןיקמורפ טָאה--?טכערעג טינ ןיא רע זא ,טניימ ריא ןוא --

 !ךעלעדייר 1
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 ןופ ,טנַאז ריא יװ ,עָאנאה טָאה רע יצ ,טינ סייוו'כ --- .טרעפטנעעג
 טקנעדעג רערעזדנוא ןרידנאמָאק רעקניגנוי רעד ...ןעוװעדנאמָאק ןַײז
 ןפראד רימ .טכאלש ןיא ןריפ ןפראד זדנוא טעװ רע זא ,טוג רעיײיז
 ןליפסיוא טוג ןוא ךיג ןענרעלסיוא ךיז ןפראד רימ ,ןטאדלָאס ןרעוו
 "ןויזירּפ רעגנוי א טמוק יימרא רעד ןיא ,ןלעפאב סרידנאמָאק םעד
 זדנוא ןעמ טעװ יצ ,לפייווצ ךיא .רָאי ַײרד םיא טנרעל עמ ןוא קינ
 ,ןכָאװ ילרד עליפא עװקסָאמ ןיא ןטלאה ָאד

 רעד ,ןקידנע עמָאכלימ יד ךיז טעװ םורא ןכָאװ ַײרד ןיא --
 ,עלָאּפאמ א ןגירק טעװ שטַײד

 ,ןייג רָאנ .טגָאז ריא יוװ יוזא ,טיאכ רעביל ,ןַײז לָאז ללוועלאה --
 ירד ףֹא זיא'ס .עשאק יד טכָאקראפ ךיז טָאה ןכָאװ ירד ףא טינ
 ןלעקנוט םענייש ןפא ןגיוא עכעלקירדסיוא סניקמורפ ןוא -- ,רָאי
 יד ןעזעג ןיוש טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,רעפיט יו יוזא ןרעװ םענָאּפ
 -סיוא טעװ סע סָאװ ,סענָאברָאק ןוא סעניויסינ ,ןגָאלּפ ערעווש עלא
 ,ןרָאי ןופ ךעשעמ ןיא ןעגנערב וצ ןוא ןייטשוצסיוא ןעמוק

 טָאטשנָא סָאװ ,ןסקיב ןבעגעגסיורא ןעמ טָאה סעצנעשטלָאּפָא יד
 ןענַײז ןסקיב יד .םיפָאלאכ יװ ,סרעסעמ עטיירב ייז ןבָאה ןזיּפש
 -ירג עטאוו טימ עטעבעגרעטנוא ןבעגעגסיורא טָאה עמ .עשיזיוצנארפ
 ,סנעמיר ענרעדעל עטיירב טימ ,סעגנעמרעס יװ יוזא ,סעקטרוק ענ
 יּפ יד .ןרונשלקיוו עיולב טימ ךיש ןוא ןזיוה-עפילאג ענירג-לקנוט
 -ינוא רעד ןיא ,טציא .רעיִרפ ןבעגעגסיורא ןיוש ןעמ טָאה סעקטָאל
 ,טײלרעטילימ עסעמע ןיוש ןעמ זיא ,לסקא ןפא סקיב רעד טימ ,םרָאפ

 ,רעטצניפ ןרָאװעג ןיוש זיא'ס ןעוו ,טנװָא ןיא טעּפש ,לוי ןטימניא
 ךיז טלעטשעגסיוא ,לוש רעד ןגעקטנא ,לסעג-יקסנאימרא ףיא זבָאה
 ,ךעלגַײװצ ענירג טימ עטריקסאמראפ ,סענישאמטסאל ךאס א
 --ןוא ,סענישאמ יד ןיא טצעזעגנַײרא ךיז ןעמ טָאה זַײװנדָאװזוו
 רעד רעביא !ךיז ןעזרעדיו ןכיג םוצ ,עװקסָאמ ,טנוזעג ביַײלבראפ
 -יריד ןעגנאהעג ןענַײז למיה ןטנרעטשעגסיוא ןלעקנוט ןיא טָאטש
 ןעֶילפנָא עכעלטנלפ יד געוו םעד ןעמאצראפ ןפראד סָאװ ,ןעלבאשז
 םעד ןרָאפעגכרוד ןענַײז סענישאמ יד .עװקסָאמ ףא ןענאלּפָארעא ןופ
 -קרָאג רעד ףא טעוװוערעקראפ ,דאיר ינטָאכָא ,ץאלּפ-יקסנישזרעזד
 -מוא רָאג יװ יוזא ןוא קידייל ןעזעגסיוא טָאה סאג-טּפיוה יד .סאג
 ןלארטנעצ ןופ עבילה ענעטינארג יד טצראוושעג טָאה סע .טנאקאב
 ןענַײז ןיזאגאמ "יקסוועייסילעי, ןסיורג ןופ סענירטיוװ יד .ףארגעלעט
 ןטבראפעג-ןירג םאב ,דמאז סנטסאק ןוא קעז טימ טלעטשראפ ןעוועג
 -עגסיוא יוװ יוזא ,ליטש ןעוועג זיא לאזקָאװ ןשיסורסַײװ ןופ רעיומ
 ,טלמוטעג טוג ךיז טָאה ןלאז יד ןיא קיניײװניא ,סיוועג .ןברָאטש
 ןסקיב טימ ןרוגיפ עמוטש ןעגנאגעגמוא רָאנ ןענַײז ןסיורד ןיא רעבָא
 ,ןעלסקא יד ףא

 יד ןבָאה ,טָאטש רעד רעטניה ךעלאהעמ ןסיוװעג א ןרָאפעגּפָא
 א ףא ײסָאש ןופ טעוװערעקראפ סעצנעשטלָאּפָא יד טימ סענישאמ
 ילרד רעגייזא .ןעוועסקוברעטנוא ןַײּפ ןעמונעג ןבָאה ייז .געוו ןקיטַײז
 -לָאּפַא יד ןבָאה ָאד ןוא ,עמזאיוו ןייק ןעמוקעגנָא ןעמ זיא גָאטראפ
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 עשישטַײד .טכאלש-טפול א ןעזעג לָאמ ןטשרע םוצ סעצנעשט
 טָאה לאזקָאװ רעד .לאזקָאװ םעד טרידראבמָאב ןבָאה ןענאלּפָארעא
 ךָאנ טגָאיעג ךיז טָאה סע .ןעגנאגעג זיא טכאלשיטפול יד .טנערבעג
 ,סעצנעשטלָאּפָא יד .*לָאקָאס , רעשיטצווָאס א רעבראּפש ןשישטַײד א
 ,למיה ןפא טקוקעג ןבָאה ,סענישאמ יד ףופ סווָאזוק יד ןיא קידנעייטש
 ןאלּפָארעא ןרעשיטסישאפ רעד ןעוו ,עכמיס יד ןעוועג זיא סיורג ןוא
 ,ףיילש-טיוט א יװ ,ךיז רעטניה קידנענעכייצ ,ןלאפ ןביהעגנַא טָאה
 רעד זיא ,ןלאפענּפָארא זיא רע ןעוו .עגנעטס עקיכיור עטכידעג א
 -גענערב א ,רעקידנטכַײל-שילעה א םיא אב ןעוועג ןיוש רענַײז קע
 ילור ןרעטניה ,עלעבעוש א יװ ,טרעקאלפעגסיוא טָאה רע .רעקיד
 ,לאזקָאװ ןטרינ

 סענישאמ ףא .גנאל טינ ןטלאהראפ ךיז ןעמ טָאה עמזאיוו ףןיא
 טגעוואב ךיז קלָאּפ רעקסנעשטלָאּפָא רעד טָאה סופוצ ןרעטּפָא ןוא
 ,סעּפַאקַא ןבָארגעג ןעמ טָאה סנגעוװרעטנוא ,שטַײד םעד ןגעקטנא
 ןעגנאגעג זיא עמ ,יײז ןיא ןכירקנַײרא ןעמוקעגסיוא טינ זיא'ס רָאנ
 עכעלטע ףא דלאוו א ןיא "טעוועדנופראפ, ךיז טָאה עמ ,רעטַײװ
 ןוא טבעלאב שיטאבעלאב ,דלאוו רעד ,ןאד ןרָאװעג זיא רע ןוא ,ָאש
 ערעטלע ראפ רעגאל ןשיטסירוט א ןופ קורדנײא ןא טכאמעג
 עשירפ לסיב א ןּפאכ רעהא ןעמוקעגּפָארא ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ
 ,טניװ םענופ טקאנקעג קיכליה ןבָאה סעקטאלאּפישטשאלּפ יד .טפול
 ,ןשטשאלּפ עכלעזא לילרד .ןעלגעז ןיא יװ ,ייז ןיא ןזָאלבעג טָאה סָאװ
 ןופ-- סקיטפוד א זיא רעגעלעג סָאד ,לדַײב םארעג א טָאה עמ זוא
 -וצ ןענַײז ?ריט, רעד ןופ טַײװ טינ ,ךעלגַײװצ-לדַאנ ןוא -רעטעלב
 ,ןסקיב יד עדימאריּפ א ןיא טלעטשעגפיונ

 עצנאג א םוא ןעיג "?ענרָאזַאד, יד רַאנ ,טּפָאלש םעליוא רעד
 יז סָאװ ,דלאוו ןיא רָאטקעס היא טָאה ?ענרָאזָאד , רַאּפ עדעי .טכאנ
 ,גנאלק ,ךרָאש ןדעי ךָאנ ןריּפש ,גיוא זייב א ןופ ןטיהסיוא םיא ףראד
 ,קיטכעדראפ ףַײז וצ ןזַײװסיױא ךיז ןַאק סָאװ

 ײז ןענַײז ןעניקמורפ טימ ןעמאזוצ רַאּפ ןיא ןעװעג זיא טיאכ
 ,עקשזעטס רעד רעביא ןרעדנא םעד ןגעקטנא רענייא ןעגנאגעגמוא
 ףטערטסיוא טוג טכאנ רעד ןופ ךעשעמ ןיא טלָאזעג ןבָאה ייז סָאװ
 רילָאק רעייז סָאװ ,רעטעלב ענעלאפעגּפָארא יד ןעוועבמערטנַײא
 ןעשזדאווג ייז יו ,רָאנ טרעה עמ ,רעטצניפ רעד ןיא טינ ןעמ טעז
 ,למיה םעד ןיא טינ ,למיה ןיא ,ךייה רעד ןיא ןוא .סיפ יד רעטנוא
 -- סעטעקאר ךיז ןדניצ ,רעטַײװ ץעגרע רָאנ ,דלאוו ןרעביא זיא סָאװ
 ,סיוא ךיז ןשעל ןוא לקניפ א ייז ןעוט םוטש

 / רעייז ןיא ךיז ןענעגעגאב ןיקמורפ ןוא טַיאכ ןעו ,לָאמ סעדעי
 ,ןטייווצ םוצ רענייא גָאז א סעּפע ןעמ טוט ,גנאג ןקידנגעקטנא

 א סיוא רימ טריגאדער -- ,טלאכ לציוו א ךיז טיג -- ,ןיקמורפ --
 ,גנולייצרעד

 -- ,ןיקמורפ ליטש רעייז טכאל --!רעטצניפ רעד ןיא ,ָא-טציא --
 וצ יקסנאּפָאראטס ףא ןעמוק לעוו'כ ןעװ ,ןגרָאמ זיב סיוא טראוו
 .טעברא רעד
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 :טסנרע ןיוש ןיקמורפ טגערפ ,לָאמארעדיוו ךיז טנגעגאב עמ ןעוו
 !טבַײרש ריא ?ןבירשעגנָא סעּפע עקאט טָאה ריא --
 וצ ןלאב א ןעוװועג טינ לָאמנייק זיא סָאװ ,טיאכ עירא ןוא

 -עגקעוװא לָאמאטימ טציא ךיז טָאה ,סעסַײמ ענַײז ןצעמע ןענעייל
 .ןרעה םיא טגיײלעגרַאפ ןוא ןעניקמורפ טימ םענָאּפ וצ םענַאּפ טלעטש

 -עג רעדיװ ןיקמורפ טָאה--.,טיאכ ,עיידרעסָאכ טַײז ריא --
 ,ענרָאזָאד ךָאד ןענַײז רימ -- .טכאל

 ,טיאכ ןטעבעג ךיז טָאה -- ,רעקינייװ ךָאנ רעשפע ,טונימ ַײרד --
 ?קיניײװסיױא טקנעדעג ריא ןוא --
 ,ּפָאק ןיא בַײרש ךיא ,קנעדעג ךיא --

 רעד ףֹא טכיראפ רע ,ןיקמורפ רעטנוא ךיז טיג --- ,טנעייל ,ונ --
 ןדנוצעגנָא עסַײמסיײיב ךיז טָאה סָאװ ,עטעקאר א .סקיב יד עציײלּפ
 סנייא ,רעמענעּפ עלעקנוט ייווצ שינרעטצניפ רעד ןופ סיורא טּפאכ
 ,ּפעק יד ףא סעקטָאליּפ ייווצ ,ןרעדנא ןגעקטנא

 ??טנעיילעג, טיאכ טָאה ,לָאק ןקידנעשטּפעש א טימ ,קידנלַײא
 ףעסיי רעבַײרש רעגנוי רעד טנידעג טָאה קלָאּפ רעדנ םעניא,

 ,סעט

 םעד טָא ףא ןרעדנוװנָא טנָאקעג טִיִנ ךיז ןבָאה .רעיימראטיור יד
 רע טגעלפ ,עגער עַײרפ א טכאמעג ךיז טָאה'ס רָאנ יװ .ןשטנעמ
 ןעמענ ןוא ריּפאּפ ךעלעגייב רָאּפ א קאזקור םענופ ןּפאכסיורא
 סָאד .ןישאמטסאל א ןיא קידנרָאפ עליפא ןבַײרש טגעלפ רע .ןבַײרש
 זיא סָאװ ,רעיימראטיור םענופ ןקור ןפא ןטלאהעג רע טָאה ריִּפאּפ
 רע ןוא ,ּפָארא ןוא ףורא טצנאטעג טָאה ןישאמ יד .םיא ראפ ןסעזעג
 ...ןבירשעג טָאה

 א ןופ עינאּפמַאק רעכעליירפ א ןיא ןבירשעג רע טָאה לָאמנייא
 ךָאנ זיא ןָאילאטאב ןַײז :יוזא טריסאּפ טָאה סָאד .ךעלבלעק קילדנעצ
 ןענַײז רעזַײה עלא .ףרָאד א ןיא ןַײרא שראמ ןרעווש ןוא ןגנאל א
 ןַײרא ןיא סָאװ ,ןָאאלאטאב רעדנא ןא ןופ ןעמונראפ ןעוועג ןיוש
 -רעמעק ,ךעלדעב ענעדיישראפ ןכוזסיוא ןעמונעג טָאה עמ .רעירפ
 זיאיסעייװ ןענָאק לָאז עמ ּוװ ,סעוורוכ ענעלאפעגניײא-בלאה ,ךעל
 טָאה ,ףעסיוי ןעוועג זיא'ס ןכלעוו ןיא ,דָאװזוו רעד .ןקיטכענרעביא
 ייז .סיורא ךַײלג רעבָא ןענַײז רעיימראטיור יד .לכלעטש א טכוזענּפָא
 ןרעטנוא טכאנ יד ןפָאלשרעביא ,טמיטשאב ייז ןבָאה ,רעסעב ןלעוו
 ,ךעלבלעק עטּפָאכ א טעילוהעג טָאה לכלעטש םעניא .למיה ןעַײרפ
 יומ רעכעליירפ ןוא רעקיכליה רעקידנאנאכָאנ רעד טימ ןבָאה סָאװ

 .גיוא ןא ןכאמוצ ןזָאל טינ ןלעװ ייז זא ,טגָאזעגנָא רערעייז ילרעק |
 טנערבעג טָאה טיפוס ןרעטנוא-- לכלעטש םעניא ןבילבעג זיא ףעסיוי
 ,טזָאלעגסױרא טינ ןענאדנופ ןיוש םיא טָאה סָאד ןוא ,עלעּפמעל א
 .ןביײרש ןענַאק טעװ רע

 ןייא ןיא ןטלאהעג ,טורעג טינ טכאנ עצנאג א ןבָאה ךעלבלעק יד
 -גוזאב סקיצנייא סעדעי .רעניווװנַײא םעַײנ ןטימ טפאשטנאקאב ןסילש
 טעּפוטעג ,םענַײז לעניש םעד טקעלעג גנורעטסַײגאב טימ טָאה רעד
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 ןיא טקוקעגנַײרא עלַײװ עלא רעגַײנ טימ ,ךעלסיפ יד טימ םיא םורא
 ."ןריּפאּפ ענַײז

 ףרָאד ןיא רעגעלטכאנ ןקיטכענ םעד ןבירשאב ריא טָאה סָאד --
 .רעטַײװ טנעייל ,ונ ,ונ---.טגערפעג ןיקמורפ טָאה -- ?ָאנירּפוק

 ןפא .סעמראוו ךָאנ ייר רעד ןיא קידנעייטש ןבַײרש טגעלפ רע,
 ךיג ןוא ריּפאּפ לקיטש א ףגיילפורא רע טגעלפ עלעסעק םענופ קעד
 -ללק ,םיא ןופ ןכאל ןעמונעג ןיוש טָאה ערוועכ .ןענעכייצראפ סעּפע
 רע סָאװ ,סָאד ןוא ,רעבַײרש א זיא רע זא ,טסּוװעג טינ טָאה רענ
 רע .ןענעייל טנעקעג טינ עטָאר ןַײז ןיא רענייק טָאה ,ןבירשעג טָאה
 | ,שידִיי ףא ןבירשעג טָאה

 -עג םיא אב ןעמ טָאה --- !ריּפאּפ ליפיוזא סָאד וטסרעטאּפ סָאװ --
 ?עטבילעג וצ ווירב ,עדאווא ,טסבַײרש -- .טגערפ

 -יטונימנעצ עקניצרוק יד סייב עליפא טורעג טינ טָאה רעַײלב ןַײז
 סָאװ ,ךעלקילג ןעוועג זיא רע .גנאג ןרעווש ןעַאש ךָאנ ,"ןלאווירּפ , עק
 א ראפ סָאװ טימ .גיוא ןַײז ףוא טּפאכ סע סָאװ ,ץלא טנכייצראפ רע
 -עצ יד טָא ןרעטעלברעביא עמָאכלימ רעד ךָאנ רע טעװ ןגינעגראפ
 -נגיל ,ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןכאז עקינייא .ךעלריּפאּפ עטשטיינק
 ,רע טלאה ,ןגעווטסעדנופ ,ןענַײז ,ךעלביטשדרע ערעטצניפ יד ןיא קיד
 ,עמָאכלימ רעד ראפ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,סָאד יװ ,רעגרע טינ
 ןשירטקעלע ןא טימ םענעטכיולאב א ,שיט א אב לוטש א ףא קידנציז
 ,רושזאבא ןוועטאמ א רעטנוא ּפמָאל

 -בירד טימ רע טָאה ,לצענאק א אב ןגיוא יד ךיז קידנעמענסיורא
 :ןבירשעג-- ריּפאּפ ןגראק טפראדעג טָאה עמ--סעיסיוא עקנינ

 ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ןענָאילימ ןוא ,ןקידנע ךיז טעוװ עמַאכלימ יד,
 ,ןטָאזד ןוא ןטָאד יד ןיא ,ךעלביטשדרע ןוא סנבָארגצוש יד ןיא ןגעלעג
 רעד ןופ ןעמוק ןלעװ ייז .ןשטנעמ עכעלדירפ ףרעװ רעדיוװ ןלעװ
 ןטקעדאב א ,שיט א אב :טנעה יד ףא דניק א ןטלאה ןוא םייהא טעברא
 ןפא ןגיילוצ ךיז ןוא סעמראוו א ןסעּפָא ייז ןלעװ ,ךעטשיט א טימ
 רעטנזיױט .ןענעייל וצ טַײצ ןבָאה טלמעד ןלעוװ ייז .ןעורּפָא ןאוויד
 -ַא;לביב יד ןוא ןעניזאגאמדרעכיב יד ןציילפראפ ןלעװ רעכיב עַײנ
 עכעלטע ףןבילקענּפָא ןיוש קידנבָאה זא ,ןכאמ ךיז ןעק'ס ןוא ,ןקעט
 רעקילַײא סרענעייל םעד טעװ ,ןרָאטװא עוועשָאכ ןופ רעדנעב עקיד
 רעטניה ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ ,לכיב ןיד ןַײמ ךיוא ןקרעמאב קילב
 לַײװ ,בַײרש ךיא .רָאי 1941 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא עװקסָאמ
 ןצרוק רעזדנוא ןופ ךיוה רעד ןבַײלב ריּפאּפ ןפא לָאז סע זא ,ליוו ךיא
 -נעייטשרָאפ יד ווערע טמעטָאעג ןבָאה רימ ןכלעוו טימ ,םעטָא ןסייה
 ,ןגעוו יד ןופ ביוטש רעד ןבַײלב ריּפאּפ ןפא לָאז סע ;ןטכאלש עקיד
 לָאז סע :טרישראמ סיפ ענעבירעגנָא טימ ןבָאה רימ עכלעוו רעביא
 ידנוא ראפ ןבָאה סָאװ ,רעפרעד יד ןופ ןַײשּפָא רעטיור רעד ןבַײלב
 ?.,טנערבעג ןגיוא ערעז

 יד טגילעגרעביא גָאט ןדעי רע טָאה עביל טימ ןוא קיטכיזרָאפ
 שינרעטאמ ליפיוזא טימ ןבעגעגנַײא םיא ךיז טָאה סע סָאװ ,ןריּפאּפ
 | ,ןבילרשראפ וצ
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 -טיור א ןעגנאגעגוצ םיא וצ זיא ,עקאטא ןיא ןייג ןראפ ,לָאמניײא
 לקיטש א םיא אב ןטעבעג טָאה ןוא ,דָאװזװ ןַײז ןופ טינ רָאג ,רעיימרא
 סעלַײװ רָאּפ א ןיא ןוא ,ןבעגעג טָאה רע .ראגיצ א ןעיירדראפ ריּפאּפ
 ,ןטאדלָאס רעקילדנעצ טלגנירעגמורא טאהעג ןיוש םיא ןבָאה םורא

 םוצ טגָאזעג טשעדיכראפ רענייא טָאה-- ,עסַײמ א רָאנ טרעה --
 רימ ןוא ,קירבאפיריפאפ עצנאג א טָאה ןאמערוועכ רעד -- ,ןרעדנא
 וצ טינ זיא עטָאר רעצנאג רעד ןיא ,.ריּפאּפ לקיטש א ךָאנ סיוא ןעייג
 טינ ןָא ןעוו ןופ ןיוש טָאה טשטָאּפ יד .עליפא לקערב ןייק ןעניפעג
 ,ןעגנוטַײצ ןייק טכארבעג

 טאהעג טינ ןיוש טָאה רע .טלקנעװקעג לסיב א ךיז טָאה ףעסיוי
 -ראפ ןעוועג ןענַײז ךעלטעלב עלא .ריּפאֹּפ ןייר עלעגייב ןייא ןייק
 טָאה ,ןיילא ךיז וצ יו ,ליטש ךָאנרעד .טקאּפעג ,יוזא ענבירד ,ןבירש
 :ןָאטעג גָאז א רע

 טרעכייר עמ ןעוו ,עקאטא ןיא ןייג וצ רעכעליירפ עדאווא זיא'ס --
 ?לראגיצ א סיוא רעירפ

 -טנעעג לָאמאטימ עכעלטע ןבָאה -- ,עקרעדורב ,ךָאנ טסגערפ --
 ,קאזקור םעד טדניבעצ רע יװ ,דלודעגמוא טימ קידנקוק ,טרעפ

 ?ךיור ןטימ קעווא ןטפירש ספעסיוי עלא ןענַײז םורא ןטונימ ןיא
 רעד ןעוו ,ןפורעגּפָא ךיז ןיקמורפ טָאה -- ,רעזכא ןא טַײז ריא --

 זא ,ריא טפראד סָאװ בילוצ-- .ןענעייל טקידנעראפ טָאה רעבאכעמ
 ,טבַײרש ןוא .רעביא סעּפע טזָאל .דעבִיעל ןייג ןלָאז ןטפירש עלא
 ?ךובגָאט א טריפ ריא .ךעלטעלב יד ,סיוא ייז טיה ןוא .עירא ,טבַלרש

 ,ןיינ --

 ,ןעמוקעג ץינוצ ךַײא טלָאװ רע ,דָאש א --
 עירא ןוא ןיקמורפ ןוא ,ןָאטעג ךרָאש א סעּפע טָאה סיפ יד רעטנוא

 עלַײװ א ןענאטשעג ,ןגױבעגנָא ךיז ןבָאה ,קיטַײצכַײלג עדייב ,טיאכ
 ןיא רענייא --ןעגנאגעגרעדנאנאפ ךיז ךָאנרעד ,טרעהעגוצ ךיז ןוא
 -לעז רעד רעביא ,טַײז רערעדנא רעד ןיא רעטייווצ רעד ,טַײז ןייא

 ,עקשזעטס רעב |

 ,סעקטאלאּפ-שטשאלּפ לרד ןופ טלעצעג ןירג א ןיא ,דלאוו ןיא
 רעד ,רָאטנאק םָארוװא .ייליבוי לקיטש א ןקרעמוצּפָא ןזיוואב ןעמ טָאה
 -םופ ןוא סקעז ןרָאװעג טלא זיא ,גאלראפ-"סעמע, ןופ רעצעזרעביא
 ןיא ָאד ןיא סע זא רָאנ ,עטאד עקיכעלַײק ןייק טינ זיא'ס ,רָאי קיצ
 -קור יד ןיא ןוא ?עַיוװָאטנָארפ , םארג קיצפופ טרעדנוה סעקׂשזאילפ יד
 .עקׂשוּפ א ,טשרּוװ עטעפ עלעדער א-- קָאיאּפ רענעקורט רעד -- קעז
 טינ לָאמנייק ַײוװעלאה -- זיא טיטעּפא רעד ןוא ,"אקסערט, ןװרעסנָאק
 אזא ראפ םִיאכעל ןעקנירטסיוא טינ ןעמ לָאז סָאװראפ זיא ,רעגרע
 ןא ןופ ןעזסיוא םעד טָאה סָאװ ,רָאטנאק םָארוװא יװ ,ןשטנעמ ןטוג
 ,עכָאלעמ עקסטאדלָאס יד ןעק רעכלעוו ,ןארעטעוו א ,טאדלָאס ןטלא
 זא ,יוזא ףיילש א ןיא קאזקור םעד ןעיצראפ ?רעגניפ ףניפ ענַײז יו
 ,ןגיל ןלָאז סעקמאיל יִד ןוא ןרָאפעצ טיִנ ךיז ךָאנרעד לָאז ּפונק רעד
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 ,סיפ יד ףא סעשטענָא יד ןעלקיווראפ :לסקא יד ףא טדימשעגוצ יו
 -ָאמ ןייק ןרעוװ טינ ןלָאז רעטעמַאליק קיצפופ א ןופ שראמ א ךָאנ זא
 -גרעב ןָא ,ךַײלג ןַײז לָאז ?ליד , רעד זא ,ּפָאקָא ןא ןבָארגסיױא :סעילָאז
 יּפָארא טינ ,ןטלאה ךיז לָאֹז רעווטסורב רעד ןוא ךעלבירג ןָא ,ךעל
 טָאה סע .רעטסַײמ א ןעװעג רָאטנאק םָארװא זיא םעד ףא -- ,ןטיש
 -טימעג קידנעטש זיא בוטש ןיא ןשטנעמ םעד טָא אב ןא ,טליפעג ךיז
 יּפָאקַא םעד עליפא ןַאק רע ביוא ,ןעזעגמורא טוג רעייז ץלא ןוא ךעל
 טינ זיא סעּפָאקָא יד ןיא ,סעמע .עקצאצ א יװ ,ןכאמ םענַײז קישט
 ..ןציז וצ ןעמוקעגסיוא

 א קיּפ א טוט סע .טכירעגמוא טנָארפ ןפא ןעמ טרעוװ טעדנוווראפ
 רעטילּפש לקיטש א לענש א טיג סע רעדָא ,טאמָאטװא ןא ןופ ליוק
 -ּפָארא ןא ןופ לקערב א ירב א טוט ךייה רעד ןופ רעדָא ,ענימ א ןופ
 -מוא ,טכירעגמוא רָאפ סע טמוק קידנעטש ןוא .עבמָאב רענעפרָאװעג
 טעדנוווראפ ןרעוו ןגעוו סע טרעלק טאדלָאס רעכלעוו לַײװ ,טראוורעד
 -ילדנעצ ןגעו טכארט רע !סרעגרע סעּפע ךָאנ ןגעוו ,עלילָאכ ,רעדָא
 ווירב א טגירק רע ןעוו ןוא ,םעד ןגעוו טינ רָאנ ,ןכאז ערעדנא רעק
 יױרפ רעביל רעד ןופ רעדָא עמאמ רעַײרטעג רעד ןופ -- םייה רעד ןופ
 םעד רע טנעייל ,טנַײרפ ןוא םיוויורק ןופ רעדָא רעטבילעג א ןופ יצ
 ,טרָאװ סעדעי טעוועקאמס רע ,דנאנאכָאנ לָאמ ןעצ ,ךעלנייוועג ,ווירב
 ,טנוזעג ןגעוו ,רעדניק יד ןגעוו ,םייה רעד ןגעוו םיא טבַײרש עמ סָאװ
 -אוועשטניוו יד טימ ווירב םעד ןופ ףָאס רעד רָאנ ,טעברא רעד ןגעוו
 -לימ רעד ךָאנ לָאז רע זא ןוא ןריסאּפ טינרָאג לָאז םיא טימ זא ,סעינ
 ןוא טנעה יד טימ ,רעטנוזעג א ,רעצנאג א םייהא ןרעקמוא ךיז עמָאכ
 רע טנעיײל סָאד-- ,םירווייא עקירעביא עלא טימ ןוא סיפ יד טימ
 טגיל סע ןוא ןטכארט טינרָאג ליוו רע ,ןזָאּפיכעב ,לָאמ ןייא רָאנ ךרוד
 ..ןפערט סעּפע ןַאק םיא טימ זא ,ןעניז ןפא טינ םיא

 -לָאּפָא קילדנעצ א סָאװ ,ייליבוי ןקיכעלַײק טינ ןכָאנ ,טגװַא ןיא
 לדַײב םעניא ןרָאטנאק םָארװא טעװארּפעג גָאטאב ןבָאה סעצנעשט
 א ןפָארטעג ,עכמיסילאב םעד ,לוויויילאב םעד ,םיא טָאה ,דלאוו ןיא
 טָאה יז .ךעלרעפעג טינ ,דעסעכ טימ ליוק א ןעוועג זיא'ס רעבָא ,ליוק
 ,ּפָאק ןפא טיוה יד ןָאטעג עּפאראצ א רָאנ ןוא טשטילגעגַײבראפ ךיז
 -ראפ טינ ענַײז עטָאר יד טָאה רָאטנאק .טרירעגנָא טינ ןבראש םעד
 יד ןיא ןפראוו ןעמונעג ךיז רע טָאה ןָאילאטאב ןצנאג ןיא רָאנ ,ןזָאל
 ןיק ,טאהעג לאלכיב טָאה רע .ּפָאק םענעדנובעגמורא ןטימ ןגיוא
 "נָא ,ןטניב עסַײװ ,עטיירב טימ טציא ןוא ,ּפָאק ןסיורג א ,ערָאהנַײא
 ןעזעגסיוא רע טָאה ,םורא ןוא םורא ןטכיש עכעלטע ןיא עטלקיוװעג
 ,לשיומ רעסיורג א דנאל סייה א ןופ רענעמוקעגּפָארא ןא סעּפע יו
 ,ןעוועדנאמָאק ןעמעלא טימ ןעמענ דלאב טעוו סָאװ

 -טימ יד וצ ,גאלראפ-"סעמע, ןיא טקישעגקעװא טָאה טיאכ עירא
 זא ,טעװערַאהעג גונעג טָאה רע .ווירב ןשיטסירַאמוה א רעטעברא
 -""סעמע , ןדעי ןבירשאב טָאה רע .רעכעליירפ א ןַײז לָאז ווירב רעד
 -לאפ עילע יוזאָיו ,טייטש רע יוזאיו ,טייג רע יוזאַיו ,ץענעשטלָאּפָא
 ײרּפ רעד ביוא ,לאווירּפ א ףא וצ טינ לָאמנייק ךיז טצעז שטיװָאק
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 טגָאז ,לַײװ ,טַײצ ָאש א ףא ,סעכַאּפאהלַאכעל ,יוװ ,רעקיצניװ זיא לאוו
 ןעמ טדנעוװשראפ ךיז ןבייהפוא ךָאנרעד ןוא ךיז ןצעזקעווא ףא ,רע
 ..סרעכליב סעּפע ףא ןטיה ןעמ ףראד עיגרענע יד ןוא ,עיגרענע ךָאד
 עמ סָאװ ,טיורב םארגָאליק רעד טינ ןיוש טעַײטס ןעניקמורפ יוזאיוו
 ןיש א טָאה ןאמריב רָאטקאדער םעד יוזאיו ןוא .גָאט א ףא טיג
 ,עמייהעב רעד ןופ טשרָאקָא ,ךלימ טימ טעיָאּפעגנָא לדיימ שיפרָאד
 ןעמונעג ריא טָאה ,ןגינעגראפ ןופ רענעצלָאמשעצ א ,ןאמריב ןוא
 ,ןטנעמילּפמָאק ןכאמ

 :ןטיאכ טגָאזעג ןיקלאה לעומש טָאה םורא ןרָאי ןיא
 -ראפ ןיא טקישעג טָאה ריא סָאװ ,ווירב רעַײא קנעדעג ךיא --

 .,טלכיימשעג טָאה עמ .גנולמאזראפ א ףא טנעיילעג םיא טָאה עמ ,גאל
 ,..ווירב רעטוג א ןעוועג זיא סע

 טקישעגקעווא ןוא ןבירשעגנָא טָאה עירא יו ,םעדכָאנ ךַײלג רעבָא
 עליפא ןזיוואב טינ ךָאנ טָאה רע זא ,ערָאװס א ,ווירב ןכעליירפ םענעי
 סע סָאװ ,עבלעז סָאד ןפָארטעג םיא טימ טָאה ,טאסערדא םוצ ןייגרעד
 .ןרָאטנאק םָארװא טימ ןפָארטעג רעי;רפ לסיב א טָאה

 לדלעוו ןכָאנ ,לדלעוו א .עכאפנייא ןא רעייז ןעוועג זיא עיציזַאּפ יד
 ייד יד --דלעפ טַײז רענעי ןופ דנאר םאב ןוא ,דלעפ ַײרפ קיטש א
 -רעד םעניילק םוצ געוו םעד ןלעטשראפ עכלעוו ,ןעיישנארט עשישט
 שטיװַָאנאּפעטס ןאוויא רידנאמָאק רעד סָאװ ,אקווָאינזעלעס עלעפ
 לעפאב א ןגָארקעג טָאה עטָאר רעשַייימראטיור ןַײז טימ ווָאצרָאװקס
 -עטייל רעקניגנוי רעבלעז רעד זיא'ס .ןעמענוצנַײא זַײרּפ ןדעי םוא
 רעביא סעצנעשטלָאּפָא יד טימ טרישראמ טָאה סָאװ ,וװָאצרָאװקס טנאנ
 א ןופ ,סקיב א ןופ ןסיש טנרעלעג ,ייז טרירטשומ ,לסעג-יקסנאימרא
 ,שלגנַיי ןעזעגסיוא ךיוא טציא ךָאנ טָאה ווָאצרַאװקס .רעפראוונליוק
 רעד ןופ טקעטשעגסיורא רָאה לקיבושט עטנערבעגסיוא עסַײװ סָאד
 יד ןעוועג רָאנ זיא'ס ביוא ,גָאט ןדעי ךיז רע טָאה טלָאגעג ,עקטָאליּפ
 ךיז ןלעטשקעווא רעדָא ךיז ןצעזקעווא ץעגרע טַײקכעלגעמ עטסנעלק
 ןלָאג טינ טנַאקעג טלָאװ רע שטָאכ ,רעסעמלָאג םוצ ןעמענ ךיז ןוא
 ,ןעזעגנָא טינ ךיז ןבָאה ךעלערעה עסַײװ יד ,ךיוא ךיז

  -עגקעװא ךיז וָאצרַאװקס טָאה ,רעטצניפ ןרָאװעג זיא'ס ןעוו
 ןשיװצ גנאגכרוד ןלָאמש םעניא ןוא ,לדלעו ןופ דנאר םאב טלעטש
 יד ןוא ערעדנא יד םעל ענייא ןענאטשעג ןענַײז סָאװ ,ןלעי לרד
 ,ןיורק עלעקנוט עטכידעג ןייא טעדליבעג ןבָאה ןגַײװצ עטשרעבייא
 ,ללאכ ןסיורג טינ ןַײז זַײװקיצניײא ןזָאלכרוד ןביוהעגנָא רע טָאה

 ןביוהעגנָא ןוא דלעפ םענעפָא ןפא ףורא טייהרעליטש ןעמ זיא יוזא
 ןיא ךיז קידנרעמאלק ,ךעלקושז יװ יוזא ,"יקסנוטסאלּפ ַאּפ , ןכירק
 יד ,ךרע סנגער ןופ רעטקייועצ ,רעקישטילג ,רעקידנעשזדאווג רעד
 -עג דלעפ סָאד זיא ךַײלג ןוא ,גנוגעוואב יד טקרעמאב ןבָאה ןשטַײד
 דנאנאכָאנ ןטכילעג ןוא טלקניפעג ןיוש טָאה סע .ןטכיולאב ןרָאװ
 ,ןטייוצ םעד רענייא טקישעג ןבָאה םידָאדצ עדייב סָאװ ,רעַײפ סָאד
 יד ןופ ןוא ןליוק יד ןופ ײרעפַײֿפ רעכעלרעהפומוא רעד ךרוד ןוא
 ךיז טָאה ,ןטפולרעדניא ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעטילּפשיןענימ
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 סָאװ ,לָאק קידנלעפאב ,ךיוה סװָאצרַאװקס רידנאמָאק םעד טרעהעג
 ;רעיױא ןיא ןע;רשעגנַײרא ןקיצנייא ןדעי ,ךיז טכוד ,טָאה

 ,ןצירפ יד ןופ ןעיישנארט יד וצ ,סיורַאפ ןוא -- ךיז ןבייהפוא --
 !דנאלמייה רעזדנוא ראפ .ןַײרא ןעמאמ רעייז ןיא ךעור א

 עמ ,טכירק עמ ,רעדינא רעדיו טלאפ עמ ןוא ףוא ךיז טבייה עמ
 רעד ןיא ּפָאק םעד טערונעגנַײא קידנטלאה ,קידנגיל טסיש עמ ,טעזיױּפ
 ןופ ןסישוצסיוא יידעק ,םיא קידנבייהפוא עגער א ףא רָאנ ןוא דרע
 ןוא ,גָאטאב יוװ ,קיטכיל זיא'ס ןעוו ,ןבייהפוא ךיז ריבורּפ .סקיב רעד
 -נעירב ןוא קיטכיל יוזא .טפעטשעגכרוד טרעװ דלעפ לציּפ סעדעי
 טיאכ עירא .םענעג ןיא--טרָא ןייא ןיא רָאנ סיוועג זיא סייה-קיד
 ,לָאמ ייווצ לקאכאס ןסישסיוא ןזיוואב טָאה

 ןופ ,ךעלנייװעג ,יז טפערט ,טפערט יז זא ,ליוק עכעלטנַײפ יד
 יַאל יד ןיא ןפָארטעגנָא רעטילּפש-ןענימ א טָאה ןעירא רָאנ ,טנרָאפ
 ןרעביא ןגיולפעגרעבירא ,סע טסייה ,זיא רעטילּפש רעד ,סעקטעּפ
 -עג טעדנווװראפ ךיוא ךָאנ רע זיא עגער רעבלעז רעד ןיא ןוא ,ּפָאק
 -עגּפָארא טאהעג טשרָאקָא טָאה סָאװ ,טנאה רעטכער רעד ןיא ןרָאװ
 קילבנגיוא ןייא ןיא ןדנּוװ ייווצ .סקיב רעד ןופ לגניצ סָאד טזָאל
 ,שטנעמ א יװ רעמ טינ ךָאד ןיא שטנעמ א ןוא ,ליפוצ לסיב א זיא
 יװ ,טרעהעג ךָאנ טָאה רע ןוא ,ןָאטעג ץכערק ןכיוה א טָאה עירא
 :רעיוא ןיא םיא ךַײלג יװ יוזא ,ןָאטעג יירשעג א טָאה וװָאצרַאװקס
 ,ןַײזטסווװאב סָאד ןרָאלראפ עירא טָאה ךָאנרעד ,"רעליטש,

 ןיא רעטַײװ ןוא רעטַײװ ץלא ןעמ טריפ עטעדנוווראפ-רעווש יד
 ןייק זיא ,שעדיוכ רעבאיָאנ בײהנָא ,גָאט א םענייא ןיא ,דנאלרעטניה
 -גורפ ןופ ןַארעּפ רעד .גוצ-ראטינאס רעטשרע רעד ןעמוקעגנָא עזנורפ
 יא זיא סָאװ ,טַײקליטש א ןיא טלקיװעגנַײא ןעוועג זיא לאזקָאװ רעז
 -עלקירעיורט א רעקיניײװ טינ יא ,עכעלרעַײּפ-קידװעטמַָאי א לסיב א
 -גייא ,טביוטעגוצ טדערעג ןבָאה לאזקָאװ ןפא סרעכליהיָאידאר יד .עכ
 ןעמ ףראד ןכליה ,ןעַײרש ןעוו ,ןטנעמָאמ ןאראפ ןענַײז'ס .ןטלאהעג
 -רָא ןייק טימ טינ ןעמ טנגעגאב עטעדנּוװראפ טימ ןָאלעשע ןא .טינ
 ,סרעטסעק

 ןגעמראפ ןפא ןזָאלראפ ךיז ןצנאגניא קידנלעוו טינ ,סיוא טזַײװ
 ןָארעּפ ןפא זיא ,םירישכאמ ענעגייא ענַײז ףא ,גוצ-ראטינאס םענופ
 ןענַײז רעטיה עילרט יוװ ןוא ,ךעלטעבגָארט גראב א טײרגעגנָא ןעוועג
 רעד .ןעיורפ ןוא ןעלבצנאמ ןטאלאכ עסַײװ ןיא ןענאטשעג ייז ןבעל
 ,סענישאמָאטװא טימ לופ ןעוועג זיא ץאלּפ-לאזקָאװ

 א ןבעגעגסיורא טאבנאס ןיא ךָאנ ןעמ טָאה ןטעדנּוװראפ ןדעי
 סָאװ ,עלעשטנעמ א :ךעלעשטנעמ ַײרד עטלָאמעגנָא טימ לטראק
 סָאװ ,עלעשטנעמ א ,טציז סָאװ ,עלעשטנעמ א ,סיפ יד ףא טייטש
 ןעמונעגנילרא ןעוועג ,טגיל סָאװ ,עלעשטנעמ סָאד זיא ןעירא אב .טגיל
 רעבָא ,ןקידנגיל א ןריפ םיא ףראד עמ זא ,טסייה סָאד ,זַײרק א ןיא
 רע טָאה ןישאמ רעד ןיא ןוא ,ןציז וצ ךעיוקעב טליפעג ךיז טָאה רע
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 ןעוועג ךָאנ זיא עזנורפ ןיא ."ןסעזעג, זיא רע ,ןביוהעגרעטנוא ךיז
 ןשטנעמ טימ לופ ןסאג יד ,ןירג--ןראוולוב יד ,קינוז ,םעראוו

 טריפעגקעווא טסעג ענעמוקעגּפָארא יד ןעמ טָאה ןעוי-סָאװ רעדייא
 םעליוא םעד ןשאוועג ןבָאה טנעה עשַייורפ עטראצ .ןַײרא דָאב ןיא
 ןצענַײא טינ ,ןדנּוװ יד ןרירוצנָא טינ ףא טַײקיטכיזרָאפ רעסיורג טימ
 ייװצ בילוצ רענַײז ןרעדעב רעד ףא טקוקעג טינ טָאה עירא .ןטניב יד
 רָאנ ,ּפָאק םעד ןבייהוצפוא ןעוועג רעווש םיא זיא ,סנטשרע :םימַײט
 -ירעד .טנָאקעג ךָאנ גנוגנערטשנַא רעסיוועג א אב רע טלָאװ סָאד
 טליפעג טָאה רע .טַײקטעקאנ ןַײז ראפ טמעשעג ךיז טָאה רע -- רעק
 ,בַײל סָאד םיא ןשאוו סָאװ ,רעגניפ יד ןיא טַײקמעראוו עקידעַײכעמ א
 אב זיא ךארּפשסיוא יד רעבָא ,שיסור ףא םיא וצ טדערעג טָאה יורפ יד
 -קא רעשידִיי רעד .עשידִיי ןייק טינ ןוא עשיסור ןייק טינ ןעוועג ריא
 טינ לָאז רע ךארּפש רעכלעווא ףא ,ןדַיי א אב ךרוד ךיז טסַײר טנעצ
 ,שייר רעטראה רעד טינ ביוא ,רעיוא ןיא גנולק א טוט סע ,ןדייר
 ,"רימ זיא ייוו ,יוא , ,"יוא , רעשידִיי רעד זיא

 טורעגּפָא ןוא ןסעזעג ,ןָאטעגנָא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,ךָאנרעד
 ןַײז ףא טקוקעג רע טָאה ,רעמיצרעדָאפ ןעמארעג ןוא ןליק ןיא ךיז
 ןעועג זיא עמאמ יד שטָאכ ,ןעמאמ א ףא דניק א יװ יוזא ,ןרעדעב
 עלָאמש ,ןקאבניק עטיירב ןעוועג ןענַײז ריא אב .םיא ןופ רעטלע טינ
 טינ ןיא יז, יורפ א ןגעוו טגָאז עמ ביוא .זָאנ עכעלטיירב א ,ןגיוא
 ראפ ןטסָאמעגנָא ןעװעג סע זיא ,"עקידווענייכ א רָאנ ,ענייש ןייק
 ןכירטש-טכיזעג עטיירב יד ןיא ןגעלעג זיא ןייכ רעדלימ ךאס א .ריא
 .עריא

 .ןעירא אב טגערפעג יז טָאה --!עזנורפ ןיא ןצעמע טסָאה --
 ,טינ םענייק ךיא בָאה ָאד ,ןיינ --

 ןענַײז סָאד .ןאש-ןאיט זיא טַײװ טינ ...עזנורפ טָאטש ענייש א --
 ךַאנרעד ןבעגעג ןוא ןעירא טרעלקרעד יז טָאה -- ,גרעב עכיוה רעייז
 רָאנ טינ קידנלעוו יוװ ,םיא ןופ ןגיוא יד קידנזָאלּפָארא טינ ,גערפ א
 ןרָאלק םעד קילב ןַײז ןופ ןענעיילסיורא ךיוא רָאנ ,ליומ ןַײז ןופ ןרעה
 | :רעפטנע ןרעכיז ןוא

 ?טַײצ א ןעיצ ךָאנ ךיז טעװ עמָאכלימ יד --
 ,טנָארפ ןפא ןעוועג זיא סָאװ ,טאדלָאס א זא ,טניימ יז ,שרעדנא טינ

 טעוװ טרָא ןכלעוו ןיא ,ּוװ ,טגערפעג םיא יז טָאה רעטַײװ .ץלא טסייוו
 םעד ןענעפע ןעמ טעװ ןעוו ,ןלעטשּפָא סעלָאיאכ עשישטַײד יד ןעמ
 ,טנָארפ ןטייווצ

 -ענּפָא ןַײז טימ יורפ רעדלימ רעד טרעפטנעעג טָאה עירא ןוא
 טסעפ ןעגנילק ןלָאז רעטרעװ יד זא ,ךיז קידנעימאב ,לָאק ןטכאווש
 .טסּוװעג ץלא עקאט טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,רעכיז ןוא

 רימ רָאנ -- .רע טגָאז -- ,שטַײד רעד ,טַײװ ןעגנאגראפ זיא רע --
 רעטיײװצ רעד ..טַײצ רעטסטנעָאנ רעד ןיא ןלעטשּפָא םיא ןלעוו
 ..ןכיגניא רָאג ןענעפע ךיז טעװ טנָארפ

 -סיוא ךיז רעכיג סָאװ ,רעקנירעַײט ,ךיא שטניוו ריד ןוא --
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 ןופ ןרערט זיב טרירעג ןעוועג זיא יֹורפ עשיזיגריק יד -- ...ןלייה
 ,סעיווענ עטוג סעירא

 ןופ ןריט יד טגפעעג טָאה סאג-לוגָאטקָאט ףא לָאטיּפש רעַײנ רעד
 יז טדנעלב סע--סַײװ זיא ץלא ,סעטאלאּפ עקידנעקנאלביסַײװ ענַײז
 -ךאמ יד טימ ןטניב יד סַײװ ,ןטעב יד סַײװ ,טנעוו יד טשוו -- ןגיוא

 ,סעי
 א ןוא למעזעג א ןיא ,לויביטסעוו ןיא ,קָאטש ןטשרעטנוא ןפא

 -אינ יד אב םימכאר ןטעב ןעיורפ .למוט רענעטלאהעגנַײא רעליטש
 גיוא ןייא טימ יבשטָאכ ןביולרעד לָאז עמ ,סעקראטינאס יד אב ,סעינ
 -פע -- ,רעטייווצ א ןיא ןוא עטאלאּפ ןייא ןיא -- קינייװניא ןקוקנַײרא
 -אזוצ-ךיגפא יד וצ ןלאפעגוצ זיא עמ .רענעגייא ןא ןטרָאד טגיל רעש
 ןפא טרעהרעד עמ ןא ,ךיז טכאמ'ס ןוא ,ןעלטעצ עטלעטשעגנעמ
 -נּוװוראפ א ןופ טינ--יירשעגסיוא ןקידנסַײרצראה א קָאטש ןטייווצ
 .ןאמ ריא ,רעדורב ריא ןענופעג טָאה יז ,יורפ א ןופ רָאנ ,ןטעד

 ריר א טינ ךיז ןָאק רע זא ,ןטניב טימ ןדנובעגמורא זיא עירא
 א ןעמענ ןלָאז ןדנוװ יד זא ,עגער רעד ףא ןיוש טראוו רע .,ןַאט
 -ראפ ןרעװ ייז זא ,ןעמיס א זיא'ס ,רעסעב ןיוש זיא ןאוד .ןסַלב לסיב
 ,טלייה

 גרוריכיטּפיה םעד ןבעגראפ טָאה עירא סָאװ ,עגארפ עטשרע יד
 :ןעוועג זיא ,ןדנוװ יד טקוקאב טָאה רענעי יוװ ,םעדכָאנ

 ?ןסַײב ןעמענ ךיג ןלעוװ ייז --
 םישָאדאכ ַײרדי-ייװצ ןיא -- .טרעפטנעעג רענעי טָאה -- ,ךיג --

 יװ יוזא ,ןענאדנופ ןבַײרשסיױא ,רעקנירעַײט ,ךיד רימ ןלעװ םורא
 ..ןעוועג טינ ןדנּוװ ןייק לָאמנייק רָאג ןטלָאװ'ס

 ?29ע עטרעַײזעג ןופ םאט רעד

 רָאיאמ ןייק ,קינװָאקלָאּפדָאּפ ןייק ןרָאװעג טינ ןיא טַיאכ עירא
 רע .טנאנעטייל רערעגנַיי רעדָא רערעטלע ןייק טינ עליפא ,טינ ךיוא
 ןלאדעמ טימ טאדלָאס רעכעלנייועג א ,יָאוװָאדאיר א ןבילבעג זיא
 קנעדנָא ןיא ןוא עװקסָאמ רעטניה ןטכאלש יד ןיא ןעמענלײטנָא ראפ
 רעד ךָאנ טָאה רע ןעוװ .דנאלשטַײד ןשיטסישאפ ןרעביא ןכָאצינ ןופ
 ירפרעדניא ןגרָאמ ףא רע ןיא ,םייהחא טרעקעגמוא ךיז עמָאכלימ
 -ַאגב עליוויצ עַײנ ןעלדנאהוצנַײא קראמ רעװָארעּפ ןפא ןרָאפעגקעוװא
 -אנמיג יד ןפראווּפָארא רעכיג .סָאװ טלָאװעג םיא ךיז טָאה סע .םיד
 יילאג עטעװעקאילבעגּפָא יד ,ןגארק םענעבירעגסיוא ןטימ עקרָאיטס
 עווָאזריק ענערָאפעצ ערעווש יד ,ינק יד ףא סעייל יד טימ ןזיוה-עפ
 ןיא ןעלבצנאמ טריצאּפש ןיוש ןבָאה ןסאג רעװקסָאמ יד ףא ,לוויטש
 -ײפַארט , ןיא ןעגנאגעג ןענַײז ןעיורפ עקינייא .,ןגוצנָא "עקסטאטש,
 -אס ןרעווש ןופ רעדָא ןפָאטש עקיטכיזכרוד ערעַײט ןופ רעדיילק "ענ
 יז ןבָאה ,ןקור ןיא ןעיורפ עכלעזא ףא טקוקעג טָאה עמ זא .טעמ
 טסייוו סָאװ ,דנאל טורעגסיוא ,טאז א ןופ סנסעצנירּפ יװ ,ןעזעגסיוא
 ןיא ךיז טדָאב עמ ,עמָאכלימ ןופ טסּוװעג טינ לָאמנייק טָאה ןוא טינ
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 -עשיק ןעמ טעז-- םענָאּפ ןיא ןַײרא קוק א רעבָא ןעמ טוט .קיטליווו
 רעוויןטלעז .ןעלּפאצראווש יד ןיא רעיורט ןוא ןגיוא יד רעטנוא ךעל
 א ,רעדורב א-- טנָארפ ןפא ןרָאלראפ טינ ןצעמע טָאה ןעיורפ יד ןופ
 ,ןטבילעג א ,ןסָאכ א ,ןאמ

 -עג ןוא טלמיװעג טָאה קראמ רעװָארעּפ ןשיטָאטשרעטניה ןפא
 ןּפוטשכרוד ףא סנגיובנלע עטנוזעג ןבָאה טפראדעג טָאה עמ ,טלביווש
 .ןדיירסיוא רָאנ ןָאק ליומ א סָאװ ,ץלא טימ ןעמ טָאה טלדנאהעג .ךיז
 ןוא סנגָארטעג ,סטרעגעלראפ טימ טקעמשעג טָאה ןכאז ךאס א ןופ
 -רָאיטסאנמיג ןוא סעקטרוק םאי א ,שעוװ םינימאהילָאק ,סנגָארטעגּפָא
 טָאה םעליוא רעד .ָאש וצ ָאש ןופ ןלאפעג זיא ערעייז זַײרּפ יד -- סעק
 עריוכס אזא--ןזיוה עגנאל ןוא ךעלקאשזדיּפ ףא טגערפעגכָאנ ךיז
 ,טרעקוצראפ ןעמ טָאה

 ינעװעג עיולב עַײנ רָאּפ א רעכיוס ןייא אב טפיוקעג טָאה עירא
 -עק ןיא ,לקאשזדיּפ קיטכיל א--רעכיוס ןטייווצ א אב ,ןזיוה ענעט
 ,קעשאד םעניילק א טימ לטעקשאק א-- ןטירד א אב ןוא ,ךעלעטס

 םעניא טלעטשעגּפָארא ךיז טיאכ טָאה רעטצוּפעגסיוא-ליוויצ א
 רע .לסעגייקסנאּפָאראטס ףא רעיומ ןעיורג ,םיא ןטנאקאב טוג ,ןטלא
 ראפ טגעלפ רע עכלעוו רעביא ,ּפערט יד ףא ןביוהעגפוא ךיז טָאה
 ..טעברא רעד וצ ןייגפורא גָאט ךָאנ גָאט ,עמָאכלימ רעד

 רע זא ,טכודעג ךיז טָאה'ס ןוא ,לקנוט ןעוועג זיא רָאדירָאק ןיא
 ,?קנאביגרָאז, יד רעבָא ,רָאדירָאק רעד ,רעלעמש לסיב א ןרָאװעג זיא
 זיא ,לרעטצנעפיעסאק ןרעטנוא רָאדירָאק ןיא ןענאטשעג זיא סָאװ
 -לרש יד ןבָאה קנאב רעקיזָאד רעד ףא .רעִירפ יו ,ןייטש ןבילבעג
 ןַלרא זיא עמ רעדייא ,טצעזעגוצ ךיז ,גאלראפ ןיא קידנעמוק ,רעב
 ןיש רעדָא ,טעניבאק ןיא רָאטקאדער א וצ רעדָא רָאטקעריד םוצ

 -ָאיניא עכעלטפעשעג יד טימ טקיטראפעגּפָא ךיז טָאה עמ יוװ ,םעדכָאנ
 ןוא ,ךרוד ךיז טדער עמ ,ןטייווצ ןטימ רענייא סעומש א טּפאכ עמ .םינ
 .?ןעמ טכאמ סָאװ ,ןעמ טביײרש סָאװ :סָאװ ןגעוו ָאד זיא ןדייר

 יד טימ קנאב רעטלא רעקיזָאד רעד ףא ןסעזעג טינ זיא רָאנ רעוו
 זיא סָאװ ,לטנעוו ןטאלג ןטימ ןוא ןשטנערָאּפ ענעבירעגסיוא קראטש
 קידנעייגכרוד ?סנקור עשירעבַײרש ךאס א ןופ ןרָאװעג טרילָאּפעגּפָא
 י-יטש יד טרעה רע זא ,טכודעגסיוא ןעירא טָאה ,ריא ַײבראפ טציא

 .ןרענידָאג לעומׂש ןופ ,ןענידלעז עשאי ןופ ,ןיקסװעלָא יזוב ןופ ןעמ

 ןטלאהעג רע טָאה ,ןצעמע טימ טדערעג טָאה רענידָאג לעומש ןעוו
 א טאהעג רע טָאה לָאק א טַײז א ןיא ןגיובעגנָא לסיב א ּפָאק םעד
 טרעדנּוװראפ סָאװי-סעּפע םיא טָאה סע ןעוו ,לָאמטּפָא רָאנ ,סקיכליה

 -רע יד ןוא ,ליטש רעייז ןדייר ןביוהעגנָא רע טָאה ,טשעדיכראפ ןוא

 יסיוא ענַײז טַײקטשעדיכראפ יד טָאה רע עכלעוו טימ ,רעטרעוו עטש
 סָאד טאהעג ביל טָאה רע *...עקפאד ,רָאנ עז, :ןעװעג ןענַײז ,טקירדעג
 ןיוש זיא ,רָאדירָאק ןיא ָאד זיא רענידָאג ביוא ןוא ,..?עקפאד, טרָאװ
 .וָארינשוק ןרא ןאראפ ךיוא סיוועג גאלראפ ןופ רעמיצ א ןיא ץעגרע
 ןעוועג ןענַײז ןוא ,יקסנישורוואל ףא ,זיוה ןייא ןיא טניווװעג ןבָאה יז
 -ָאג ןעוו זא ,ןלעטשרָאפ ךיז ןעמ ןָאק .ךיז ןשיוװצ טנַײרפ עטסעב יד
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 -עגנירא ךיז רע טָאה ,גאלראפ ןיא ןייג ןבילקעג ךיז טָאה רעניד
 טינ ךיוא רע ףראד יצ ,םיא אב טגערפעג ןוא ןווָארינשוק וצ טלעטש
 ,ןיהא

 -אט טרָאד ףראד ךיא -- .ווָארינשוק טרעפטנע -- ?גאלראפ ןיא --
 -שירעטכיד ןוא--.לסיב א רימ ףא סיוא רָאנ טראוו ,ןַײז טנַײה עק
 ךיז ןגיוו ןוא ןּפיל יד טימ ןעשטּפעש רע טמענ ,טיירטשעצ ,טלמוטעצ
 זומ רע ןכלעו טימ ,טרָאװ קיסאּפ א קידנכוז ,רעּפרעק ןצנאג ןטימ
 -ירׂשעגנַא-טשרָאקַא ןא ןיא ערעקיסאּפ-קינייװ סָאד ןטַײבראפ ףעקייט
 ,ערוש רענעב

 -אזוצ קידנעטש ךיוא ךיז ןרייצָאסא ןרָאקיז ןיא ןטיאכ עירא אב
 יז לַײוװ ,ראפרעד רעשפע -- ,ןייטשרוג ןרא ןוא רעניוו רעיימ ןעמ
 ןוא ,?קיטירק ןופ ןעמעלבָארּפ , ךוב סָאד ןבירשעגנָא ןעמאזוצ ןבָאה
 ,טוטיטסניא ןיא רערעל ענַײז לָאמא ןעוועג ןענַײז עדייב ייז לַײװ ךיוא
 -ראפ ץנאג -- ןייטשרוג ןוא רעניוו .ראפרעד זיולב טינ עמאטסימ רָאנ
 עשידיי יד ---ענומע ןייא ןעוועג זיא ןדייב אב רָאנ ,ןשטנעמ ענעדייש
 רעדעי ןופ עָאנאה עסעמע יד ,ןבעל עסעמע סָאד ןוא ,רוטארעטיל
 -ביירש םאב קידנציז ,ןעוו ,ןאד טאהעג יז ןבָאה ָאש רעטבעלעגכרוד
 עגנוי ,עטלא רָאג ןוא עטלא יד רעביא "טריצאּפש , ייז ןבָאה ,שיט
 ,רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ ןעיילא עגנוי רָאג ןוא

 לעומש גאלראפ ןיא ןעמוקנלרא טגעלפ טכארטראפ ןוא ליטש
 ,םיא ףא קידנקוק .םענָאּפ ןפָא ,טיירב א טאהעג טָאה רע .ןיסָאר
 לרעב, עמעָאּפ סניסַָאר ןגעוו ןענַאמרעד ךיז ךַײלג טיאכ עירא טגעלפ
 :ךיל רעקיטכערּפ א רענַײז ןופ סערוש ייווצ ןוא "רעקעב

 ,עקוואקוק יד טעוואקוק'ס ןוא.,
 ...קירוצ רָאי טנזיוט טימ יו

 ,סעִיװ עצראווש עגנאל ,ןייש-שירעדליב ןעוועג זיא יקסװעלָא יזוב
 טימ טנייכאב ןעוועג ןענַײז ןּפיל יד ,ןקאב עוועזָאר-לקנוט עקיטיוהניד
 טָאה רע ,ליטש רעיײז יזוב טָאה טדערעג .לכיימש ןטראצ א רעייז
 םענייק רָאט עמ זא ןוא ןעמ טעברא ןרעמיצ יד ןיא זא ,טקנעדעג
 ...ןרעטש טינ

 -עג טָאה סע .סָארטאמ רענעריובעג א ןעוועג זיא ןידלעז עשאי
 םעד רַאנ טינ ענעשעק ןיא ךיז אב קידנעטש טגָארט רע זא ,טכוד
 ןופ ,דרע רעצנאג רעד ןופ לסילש םעד רָאנ ,רעמיצ ןַײז ןופ לסילש
 טנפעעצ םיא ראפ ןענַײז עכלעוו ,ןעלמיה עלא ןופ ןוא ןעמאי עלא
 ךיז טנפע סָאװ ,גאלראפ ןופ עסאק רעד טימ ךַײלגראפ ןיא טינ
 ,ךעלרעווש

 םעד ןדילנשכרוד לענשצילב ןוא קישאר טגעלפ עטעקאר א יװ יוזא
 ףא ךיז טצעזעגוצ טינ לָאמנייק טָאה רע ,שיקראמ ץערעּפ רָאדירָאק
 א ןיא ,רעמיצ ןייא ןיא טרעהעג ןעמ טָאה לָאק ןַײז .קנאביגרָאז רעד
 .,דראיליב ןיא ןליּפש טאהעג ביל טָאה רע .ןטירד א ןיא ,רעמיצ ןטייווצ
 -עק, .קיטָאק עמוילב עשנָאינאּפמָאק ןַײז ןעװעג ןזיא לָאמטּפָא
 ןסיורג םוצ ןדאלעגנַײא יז רע טָאה---"!דראיליב עיטראּפ א ,עלעצ
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 ,רעמיצ ןרעדנוזאב א ןיא ןענאטשעג װעשַאכ זיא סָאװ ,שיט-דראיליב
 לקזעכעי ןטמיראב םעד-- עמוילב ענטלאטש ,עגולק יד -- עמוילב ןוא
 עריא ןגעוו עלַײװ א ףא טסעגראפ ,לקינייא ןטָארעג רעייז סקיטָאק
 עיטראּפ א ןפאכ טייג ןוא ,ןגרָאז ןוא ןטכילפ עשירָאטקאדער
 ,.,דראיליב

 -פיל ןבעל קנאב רעד ףא ןצעזוצ ךיז טאהעג ביל טָאה עּפָאי לדוי
 עטכער יד ןוא ,לסיב א טערומשזעג רע טָאה גיוא ןייא .ןעניוועל-ןאמ
 ןע;צנײרא ןלעװ טלָאװ רע יװ ,ןביוהעגפוא סָאװטע ןטלאהעג טנאה
 ,לדָאנ א ןיא םעדָאפ א

 רע טגעלפ --?סָאװ ןיא ,שיקראמ רעדָא ןָאסלעגרעב זא ןוא --
 ףא ןַײרא רימ ייג ךיא-- .ןעניוועל-ןאמּפיל טימ ןענַײטנַײא ןעמענ
 טימ ץימראקש ןלופ א םענ ןוא םָארק רעטסנעש רעד ןיא טאברא
 א ,ןאמָאר ןסיורג א ךיא בַײרש טציא ...ךעלעגייב עטנקירטעגסיוא
 טקנוּפ ,ןקורדּפָא ךיוא סע טעװ עמ .,"למעדייא , םענופ ןרעסערג ליפ
 -רעב זא ןוא ,ונ :ךיא גערפ זיא .רעבַײרש עסיורג יד טקורד עמ יװ
 ..?סָאװ זיא ,שיקראמ זא ?סָאװ זיא ,ןָאסלעג

 -ירָאק ןיא טָאה קידנעטש .עמָאכלימ רעד ראפ ןעוועג זיא יוזא
 -ירעפעש א ,ןגָאז יוזא ןָאק עמ ביוא ,ןעוועג זיא'ס ,טלמוטעג ךיז רָאד
 ילבראפ קידנעייגכרוד ,טציא .רָאדירָאק ןשירעפעש א ןיא למוט רעש
 יו ןכעלנַײּפ א טימ עירא טָאה ,רָאדירַאק ןטסוּפ ןוא ןלעקנוט םעד
 --טנָארפ ןפא ענעמוקעגמוא יד ןגעוו ךיז טנָאמרעד ןצראה ןיא קעט
 יזוב ,ןיסָאר לעומש ,ןייטשרוג ןרא ,רעניו רעיימ ,רענידָאג לעומש
 ..ןידלעז עשאי ,יקסוװעלָא

 ןטעניבאק יד ןיא רעבָא ,טסוּפ ןוא ליטש ןעוועג זיא רָאדירָאק ןיא
 ןענַײז ןיקמורפ םָארװא ןוא שטיווָאקלאפ עילע .טעבראעג ןעמ טָאה
 -גייק רָאג ןטלָאװ ייז יװ יוזא ,ןשיטבַײרש עסיורג ערעייז אב ןסעזעג
 טרעהעגפוא טינ טונימ ןייא ןייק ףא ,גאלראפ םעד טזָאלראפ טינ לָאמ
 וצ סענַײט ןבָאה ןוא ןטּפירקסונאמ ןענעייל ,רעכיב עשידִיי ןריגאדער
 ילגיופ יוזא ץלא טינ קרעװ ערעייז ןיא זיא'ס ײמעלאה ,סרָאטװא יד
 -ףעשיק סנעסרעדנא ןיא יו יוזא ןעזעגסיוא טָאה'ס .ףראד עמ יװ ,קיד
 עמאס יד טכאמעגכרוד ןבָאה ייז יו םעדכָאנ ,ןדלעה יד ּוװ ,ךעלעסַײמ
 ןרעק ,סעניויסינ עטסערג יד ןענאטשעגסיוא ןוא גנעג עכעלרעפעג
 טינרָאג ייז טימ טלָאוװ'ס יו טארוקא ,רעטרע ערעייז ןיא םוא ךיז ייז
 ,טריסאּפ

 ןטיאכ וצ טגָאזעג ןיקמורפ טָאה -- ,ןסַײמש ךַלא ןעמ ףראד ,ַײא --
 טָאה ריא-- ,שינעגעגאב רעקידיירפ רעד ןופ ןטונימ עטשרע יד ךָאנ
 ריּפאּפ-רעכייר ףֹא ןבעגעצ ןטפירש ערעַײא עלא ,סיוא טזַײװ ,עקאט
 טינרָאג טעז עמ ןוא טינרַאג טרעה עמ ,ךיור ןטימ טזָאלעגקעװא ןוא
 ןיא שירפ ץלא ךַײא אב ךָאנ זיא'ס זיב ,ןבַײרש טפראד ריא ...ךַײא ןופ
 | .יןרָאקיז

 ,טגערפעג טיאכ טָאה ---!טבַײרש ןיילא ריא ןוא --
 ךיא -- ,ןפורעגּפָא ךיז ןיקמורפ טָאה -- ,יוזא ךָאד זיא רימ אב --

 יװ זיא'ס ,רעבַײרש א ןיוש ךָאנרעד ,רָאטקאדער א לָאקמעדיוק ןיב
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 ןיקמורפ ןוא -- ,רעטסוש א ךיוא ןעוועג זיא סָאװ ,רעדַײנש םענעי טימ
 -ינש א ןגעוװ ןוא רעטסוש א ןגעוו עסַײמ א ןלייצרעד ןעמונעג טָאה
 ןוא ,ןרעּפיהוצרעביא טאהעג טנַײפ טָאה רע ,קידסעכיראאב ץנאג ,רעד
 ןגיצעג טָאה גנור רעדעי .ךאזַײב א טאהעג םיא אב טָאה ךאז עדעי
 ןכעלעמאּפ ןביל םאב טָאה עלעטייק סָאד ןוא ,עלעגניר א ךיז ךָאנ
 אב לָאמ סעדעי זיא ַײברעד ,ףָאס א ןָא ןגיוצעג ךיז יוזא ןעניקמורפ
 ,םיא טימ טעקּפיּפעג טָאה רע ,סָאריּפאּפ רעד ןרָאװעג ןשָאלראפ םיא
 יּפיּפ יד ןפלָאהעג טינ טָאה'ס ןעוו ןוא ,לרעַײפ סָאד ןבעלוצפוא יידעק
 ,עלעבעווש א ןדנוצעגנָא עילָאװאּפ רע טָאה ,ילרעק

 א ףא ךיז טרעדנעעג טינ ,ךיז טכוד ,טָאה ןיקמורפ םָארוװא ,ןייג
 ןענַײז רָאה יד .טרעטלעעג טינ ךיז ךיוא ,ךעלטנעק ,טָאה רע ,רָאה
 ןקיור א טימ ,רעירפ יװ ,טלקניפעג ןבָאה ןגיוא יד ,ץראווש ןעוועג
 ,ןעלּפאצראווש יד ןופ ףיט רעד ןיא ץנאלג ןליטש ןוא

 טינ ןיא רע .ןיגנַארטס בייל זיא ,טרעטלעעג ַאי ךיז טָאה'ס רעװ
 -כַלל ןעװעג סיוועג זיא סעקיװָאטנַארפ יד רָאנ ,טנָארּכ ןפא ןעוועג
 רע ןוא גנוניימ רעד אב ךיז טיאכ עירא טלאה לאלכיב .םיא יו רעט
 ןיא יװ ,רעגנירג ןעוועג זיא טנָארפ ןפא זא ,טגײצרעביא עליפא זיא
 ןיא זיא רע ןוא ןטיירג םעלא ףא זיא טנַארפ ןפא טאדלָאס רעד .?ליט,
 גנוזָאל םענופ סָאמ רעלופ רעד ןיא טסינעג רע .דעװָאק ןיא ,סעכִיי
 ..?טגנָארפ ןראפ ץלא,

 עמָאכלימ רעד ראפ ןזיא סָאװ ,ןיגנָארטס רעצעז רעקילָאמא רעד
 רעדיװ טַײצ-עמָאכלימ זיא ,גאלראפ-"סעמע, ןופ רָאטקעריד ןעוועג
 טלוואאב טינ םיא עמָאכלימ רעד סייב טָאה רענייק ,רעצעז א ןרָאװעג
 טָאה עיצאוקאווע רעד ןיא ,ןעמונעגּפָארא טינ ַײרָאטקעריד ןופ ןוא
 ןיא סָאװ ,ויטקעלַאק-"סעמע, ןטרענעלקראפ ןטימ טריפעגנָא רע
 י-ראפ ןופ רעטעבראטימ טפלעה ערעסערג יד יו ,םעדכָאנ ןבילבראפ
 רעד טָאה ,טפראדאב טָאה עמ ןעוו רָאנ .טנַארפ ןפא קעווא זיא גאל
 ןוא טגָאטעג ,עסאק-ץאז רעד וצ ךיז טלעטשעג ןיגנַארטס רָאטקעריד
 ןרעמונ עטשרע יד ןזָאלסיױרא יידעק ,ײרעקורד רעד ןיא טקיטכענעג
 ,רעכיב עקיטכיוו ןוא *?טַײקיניײא, גנוטילצ רעד ןופ

 -אק יד ןיא ןשינעכוז יד ןופ ,ןּפמָאל עלעה יד אב טעברא רעד ןופ
 רע ןוא ,רעקיטכיזצרוק ךָאנ ןרָאװעג רע זיא טפירש ןקיטיינ םעד סעס
 -אּפ ןבירשראפ א ןגיוא יד וצ ןקורוצ טנעָאנ רָאג טפראדעג ןיוש טָאה
 ,ןענעיילוצרעביא סע יידעק ,ריּפ

 טלעטשעגנַײרא ךיז גנודיישעצ רָאי ריפ ךָאנ טָאה טלאכ עירא ןעוו
 ,טקוקעגנַײא ךיז עלַײװ ערעגנעל א רענעי טָאה ,טעניבאק ןיא םיא וצ
 :ןָאטעג לקניפ א ךעליירפ ענַײז ןגיוא יד ןבָאה ךָאנרעד

 ?טיאכ ,ךיז טכוד --
 א ראפ טסאּפ סע יװ ,טרעפטנעעג טאפ טָאה -- 188 0410! ---

 / .טאדלָאס
 טימ רָאטקעריד רעד ןוא ,לוטש ןופ ןביוהעגפוא ךיז טָאה ןיגנַארטס

 ,ןעמונעגמורא ךעלרעדירב ךיז ןבָאה רעטעבראטימ ןַײז
 -עג וטסָאה סָאװ ,ןעוועג וטסיב ּוװ ,לייצרעד ןוא ךיז ץעז ,ונ --
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 טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,עטאוועמאט ךיז טכאמעג ןיגנָארטס טָאה -- ,ןעז
 ,ןעוועג ןענַײז ?ערוועכ, ענַײז ּווװ ,טסּוװעג טינרָאג

 עגנאל טימ ךיז ןעמענרַאפ רעבָא ,ןלייצרעד ןעמונעג טָאה טיאכ
 ,ךעַײש טינ זיא טעניבאק ןיא רָאטקעריד א אב סעניורכיז

 שטיוועליארזיא וועל טָאה --?טעברא רעד וצ וצ וטסטערט ןעוו --
 | ,טגערפעג

 -עג טינ טָאה רע .ּפָאק םעד טזָאלענּפָארא ךעלקידלוש טָאה עירא
 ןטעברא ןעמוקנָא רעדיו רע ףראד עדאווא .ןרעפטנע וצ סָאװ ,טסּוװ
 ּוװ ,ןיהא ןגיוצעג רעבָא םיא טָאה סע ,טרָא ןטלא ןפא ,גאלראפ ןיא
 ןיא ןביוהעגנָא רע טָאה געוו ןַײז .גנוטַײצ א ןיא -- ,רעקידעבעל זיא'ס
 -סגנוטַײצ א ,ןבַײרש םוצ ףָאטש ןבעגעג םיא ןבָאה יז ,ןעגנוטַײצ
 ,ןבעל םענופ ךָאק ןיא קידנעטש זיא שטנעמ

 -לנייא , ןיא ןטעברא ןייג טסליװ ,ךיד טשטעווק סע סָאװ ,סייוו'כ --
 רעד ןיא קעווא ךָאד טסיב וד ןוא ,ךיוא ךיד ןפראד רימ רעבָא ,?טַײק
 ,.?דנוא ןופ יימרא

 וצ ןעװעג זיא'ס זא ,ליטש יוזא ,ךייוו יוזא טגָאזעג סע טָאה רע
 ןטעברא ןייג טעװ טיאכ ביוא ,ןגעק סקירעביא טינ טָאה רע -- ןעז
 א "?טַײקינײא, יד ןוא ?סעמע רעד, זיא ףָאסלָאקפָאס .גנוטַײצ ןיא
 ..רעטסעווש א טימ רעדורב

 ןיא ןענופעג ךיז טָאה ?טַײקינײא, גנוטַײצ רעד ןופ עיצקאדער יד
 רעד ןופ רָאטקאדער .סאג-ןיקטָאּפָארק ףא רעיומ םענייש א רעייז
 ךיז רעװש ןעוועג זיא'ס .וָארינשוק ןרא ןעוװעג ןאד ןיא גנוטַײצ
 ,גנטַײצ רעסיורג א ןופ רָאטקאדער סלא ןװָארינשוק ןלעטשוצרָאפ
 טונימ רעד וצ ,טריזינאגרָא ןפיוא ןטסכעה ןפא ץלא ןַײז ףראד סע ּוװ
 ןיא ןקיש ףראד עמ עכלעוו ,ןלאירעטאמ יד טנעיילעגכרוד ןַײז ןפראד
 ,סעצייל יד ןטלאה ,גנערטש ןַײז ףראד עמ ןוא ,ץאז

 ןסעזעג ווָארינשוק זיא ,טעניבאק ןיא םיא וצ ןילרא זיא טיאכ ןעוו
 יוזא ,ןפיל יד טימ טעשטּפעשעג טָאה רע ,לקיטרא ןא טריגאדער ןוא
 -סיורא רע ףראד טרָאװ סעדעי ןוא ,דיל א ןבירשעג טלָאװ רע יו
 ןיוש ןיא לקיטרא סָאד .טגנילק סע יוזאיו ,ןעז וצ יידעק ,ןעגנערב
 סָאװ ,רעטרעוו ,סע;סיוא יד ןעזעג ךיז ןבָאה סע ,טריגאדערסיוא ןעוועג
 טימ טָאה שטיװָאקטיא עשיומ גנוטַײצ רעד ןופ דיּפקאמ רעסיורג רעד
 ,עטקעמראפ יד טָאטשנָא ןבירשעגנַײרא וואסק ןקידלרעּפ ןרָאלק ןַײז
 ,זילרג א ןעניפעג וצ ךעלגעמוא ןיוש לאלכיב זיא ןשטיװַאקטיא ךָאנ ןוא
 -עגסיוא ךיז טָאה ןטיאכ .טכיראפ ןוא ןענופעג טָאה ווָארינשוק רָאנ
 א טיירטשעצ טָאה רע ,טנעקרעד טינ םיא טָאה ווָארינשוק זא ,ןזיוו
 -עגנָא ךיז רעדיװ ןוא למרומ א סעּפע ןבעגעג ,םיא ףא ןָאטעג קוק
 .זיא רע רעוו ,ןפורעגנָא ךיז טָאה טיאכ ,לקיטרא ןרעביא ןגיוב

 טסָאה ?טינ ךיד ןעק ךיא ,טסיב וד רעװ ,ןגָאז רימ טספראד --
 טסיב וד ןוא ,ןעגנולייצרעד טסבַײרש ןוא "סעמע, ןיא טעבראעג ךָאד
 ןַײז ,םעטָא ןייא ןיא טגָאזעג ץלא סע טָאה רע -- ..טנָארּפ ןפא ןעוועג
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 רָאנ ,ןכיוה טינ ןרעביא טלסײרטעג ךיז טָאה רָאה לקיבושט ןייש
 סטיאכ ףא ןָאטעג קוק א רע טָאה טשעדיכראפ לסיב א ;ןרעטש ןטיירב
 ןכעלגנע ןכעלצרוק םעד ,לדמעה עטיור סָאד ,ןזיוה עגנאל יד -- ךעליוה
 טָאה טיאכ סָאװ ,קעשאדיּפ םעניילק ןטימ לטעקשאק ןפא ןוא קאשזדיפ
 ,טנאה רעד ןיא ןטלאהעג

 --,עקװָארעּפ ףא ןעלדנאהוצנַײא ןזיוואב ןיוש ךיא בָאה סָאד --
 ,קידלוש סעּפע ךיז קידנליפ ,טרעפטנעראפ ךיז יװ יוזא טיאכ טָאה
 ,גנודיילק עשירעטילימ יד ןפרָאװעגּפָארא ךיג יוזא טָאה רע סָאװ

 סע ּוװ ,רעמיצ ןסיורג א ןיא ןטלאכ טריפעגנַײרא טָאה ווװָארינשוק
 -ראפ ןעוועג זיא שיט רעדעי ןוא ,ןשיט ןעצ רעשפע ןענאטשעג ןענַײז
 ,טרעכיײרעגנָא קרַאטש ןוא קידלמוט ץנאג ןעוועג זיא סע ,ןעמונ

 ןָאטעג גערפ א ווָארינשוק ןרא טָאה--?ןציז רע טעװ עשז ּוװ --
 !שיט א םיא טיג ,טרָא ןא םיא טיג-- .ןעמעלא אב

 ןסעזעג זיא ,רעטצנעפ םאב ,לקניו ןטשרעדַאפ ןיא שיט א אב
 לכיימש א גולק ןוא ּפָאק ןסיורג ןַײז טיירדעגסיוא טָאה רע .ףָארדנעװ
 ןסעזעג ןיא םיא רעטניה .ןטַיאכ ןוא ןװָארינשוק וצ -- ןדייב וצ ןָאטעג
 טימ ןלירב עקיטנאקריפ ןיא שטנעמ רעקיסקווורעדינ א-- טנאמאיד
 ,טנעקעג טינ רעִירפ םיא טָאה טיאכ .סעילבָאלַאה עטעדליגאב עניד
 -ָאד רעד זא ,טסּוװרעד ךיז סערעטניא סיורג טימ רע טָאה טציא ןוא
 .ןצערעּפ טימ טנאקאב ןעוועג זיא שטנעמ רעקיז

 עיכז יד טאהעג ןֿבָאה ,ָאד טעז ריא סָאװ ,יד ןופ ןשטנעמ ירד --
 ,טגָאזעג ווָארינשוק טָאה-- ,ןצעֶרעּפ טימ טנאקאב ךעלנעזרעּפ ןַײז ֹוצ
 ןפא טצעלוצ ןוא ןטנאמאיד ףא ךָאנרעד ,ןפָארדנעװ ףא ןזיװעגנָא ןוא
 א ןעגנאהעג זיא סע ּוװ ,טנאוו רעד אב ןסעזעג זיא סָאװ ,ןשטנעמ
 .ןיועל לקנאי ןעוועג זיא סָאד ,?לײטּפָא-װירב, לדליש

 -אב ךַײלג טָאה טלאכ עירא רעטעבראטימ רענעמוקעגנַא-ַײנ רעד
 -עגרָאפ םיא טָאה טנאמאיד .ןלײטּפָא עלא ןופ ןעגנולעטשאב ןעמוק
 בייל ,זיוה-ןרענָאַיּפ רעװקסָאמ ןופ שזאטרָאּפער א ןבַײרשוצנָא טגייל
 רעד ןיא ןעּפ רעכיג א טימ טסילאנרושז רעטלא ןא -- ןיקנַאסָאס
 לאירעטאמ א "ןריזינאגרָא, קידנעגנירד ןטעבעג םיא טָאה -- טגאה
 ירעגיטש א ןבַײרשנָא -- וויז ןסינ ןוא ,גנומעגרעטנוא ןא ןופ
 | ,לדליב

 ןעוװעג זיא ןיװעל לקנאי לײטּפָא-װירב ןטימ רעטלאווראפ רעד
 -יפארגַָא;בָאטוװא -- ווירב ךאס א ןעמוקנָא ןגעלפ סע ,ןעמונראפ גונעג
 ןפלעה יירשעגיייו א טימ סעטיב---!וירב ,סעגָאלקנָא--ווירב ,סע
 סייב ןרָאלראפ ןעמ טָאה ןרופש ערעייז סָאװ ,םיוויורק ןכוזוצסיוא
 עמ ּוװ ,םייה רעטלא רעד ןיא גנוניוװ א ןגירק ןפלעה ,עמָאכלימ רעד
 גונעג טאהעג טָאה רע .עיצאוקאווע רעד ךָאנ טרעקעגמוא ךיז טָאה
 טָאה ןגעווטסעדנופ רָאנ ,ןעמעלא ןרעפטנע וצ ,ןיוועל לקנאי ,טעברא
 ,עטשרע סָאד ןוא ,ןבַײרש וצ טַײצ לסיב א ןענופעגסיוא ךיוא ךָאנ רע
 --ןעװעג זיא ,רעטעבראטימ םעַײנ םעד טגיילעגרַאפ טָאה רע סָאװ
 א ןבַײרשנָא ןעמאזוצ ןוא דָאװאז-ןלינָאמָאטװא ןפא םיא טימ ןייג
 ,גנונעכייצראפ
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 ןַײז ןיא ,רעסאוו ןיא שיפ א יװ ,טליפרעד ךיז טָאה טלאכ עירא
 -עג ךָאנרעד ,ןשטנעמ טימ ךיז ןעזעג ,ןפָאלעגמורא זיא רע --- ייכיטס
 י-עטאמ טיירגעג קידנעגנירד ןוא עיצקאדער ןיא לשיט א אב ןסעז
 רעד ףא ןייג ןראפ ,ירפצנאג ,םייה רעד ןיא .גנוטַײצ רעד ראפ לאיר
 ,ןעגנולייצרעד ןבירשעג רע טָאה ,טעברא

 ןפלָאהעגסיױרא םיא טָאה ,"סעמע , ןיא ,רעירפ יוװ יוזא ,רעדיוו ןוא
 ץלא ןוא טקנעדעג ץלא טָאה עבא .ועל עבא ףארגָאילביב רעד
 -קינײוװ א ןגעוו ןקידנוקרעד ךיז טפראדעג טָאה עמ ביוא .טסוװעג
 רעד זיא ,לאווק ןקיטיינ םעד ןכוזסיוא ,טקאפ ןשירָאטסיה ןטנאקאב
 לסיב א ןעַײלטנא .וועל עבא ןעוועג סערדא רעטסרעכיז ןוא רעטסעב
 ,רעכיוה א ןעוועג זיא'ס .םיא וצ טדנעװעג ךיוא ךיז ןעמ טָאה טלעג
 טעיליּפשראפ ,לקער ןװָאנירטסויל קיליב א ןיא ,שטנעמ רעקיטפערק
 סעדעי טָאה רע סָאװ ,טנאה ןיא ןקעטש ןבָארג א טימ ,לּפענק ןייא ףא
 -ייבנָא ןצעמע ןלעװ טלָאװ רע יוװ ,סיורַאפ קיש ןטַײװ א ןָאטעג לָאמ
 ןדירפוצ טינ ,זעגיוראב יוװ יוזא קידנעטש רע טָאה ןעזעגסיוא .ןרעק
 ןיא ןַײז וצ טנורג א טאהעג עקאט טָאה רע זא ,ךעלגעמ .סאק ןיא ןוא
 ןוא טּפינקעג ,רעבַײרש ןשיװצ שטנעמ א זיא ןבעל ץנאג א .סאק
 -- ךָאד ןוא טנַײרפ רעטסעב ןוא רעבעגעצייא רעייז ,ייז טימ ןדנובעג
 רעבַײרש סָאװ ,לכַײמ א ןיא דעװָאק .דעוװָאק קיניײװ ּפָא םיא ןעמ טיג
 וצ ןרעג קראטש טינ ןענַײז ןוא םיא ןופ ןסינעג וצ ןיילא ביל ןבָאה
 ,ןצעמע טימ ךיז ןלייט

 -עג זיא סָאד -- רָאטארעטיל א םענייא ןופ ייליבוי א ךָאנ ,לָאמנייא
 רָאדירָאק ןיא וועל עבא טָאה --עמָאכלימ רעד ראפ רָאי רַאּפ א ןעוו
 ,ןסכאלא ןיא ,ךעלנייוועג יוװ ,ןָאטעג עקמורב א גאלראפ-"סעמע, ןופ
 | ;קידנעײגײבראפ

 ,ראיליבוי א ךיוא ןיב ךיא ,סָאװ ךעסייא !ייליבוי א --
 לדער א ןיא ןענאטשעג עסַײמסיײב ןיא סָאװ ,שטיוועקאזאק עמע

 ,םיא אב טגערפעג ןוא טגָאיעגנָא ךיגפא ןעבא טָאה ,טסעומשעג ןוא
 ,טלא טרעוו רע לפיוו

 ןצעמע אב ךיא בָאה ,קיצכעז זא ןוא .לפיוו ,ענימעקפאנ א --
 יי ?עטָאּפאק יד ןטינשענּפָא

 ,עיסימָאק-ייליבוי א ןרָאװעג ןפאשעג זיא ןעבא ןופ סעדיוס-דָאסעב
 ,ָאקטיוװק ,שיקראמ .טעברא רעד וצ ןטָארטעגוצ ךַײלג זיא עכלעוו
 ןעוװעג טינ זיא סע -- ןייטשרוג ,ןיסָאר ,רענידָאג ,וװָארינשוק ,ןיקלאה
 -טכארּפ םעניא ןבירשעגנַײרא ןבָאה טינ לָאז סָאװ ,רעבַײרש ןייא ןייק
 א ,ייסע ןא ,דיל עקיצראה א דנובנַײא ןטעדליגאב ןטימ םָאבלא ןלופ
 -לעגרעב דיװַאד .ןוועל עבא ראיליבוי םעד טעמדיוועג ,ץיוו ןקיטומטוג
 עלעװַאנ א ןבירשעגנָא ןוא גָאטסטעברא ןצנאג א ןבעגעגּפָא טָאה ןָאס
 טָאה רע .יײרעבַײרש ןַײז ןיא םיא טפלעה וועל עבא יוזאיוו ,םעד ןגעוו
 -קיד ןעמונעג ענעבירשעגנָא סָאד טָאה רע ןעוו זא ,טביולעג םיא יוזא
 טינ ענעי טָאה ,עקנישאמ רעד ףא ,ןעּפיצ ,רענַײז יורפ רעד ןריט
 ;ןטלאהעגסיוא
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 ןבירשעגנָא ריד ראפ טָאה עבא זא ,דיװָאד ,ןיוש גָאז -- קע ןא --
 .?רעּפעיגד םאב, ץנאג

 ןסיורג ןיא ןבָאה טלאכ עירא ןוא ןיוועל םעכָאנ ,שטיוועקאזאק עמע
 -יירעג ,ןטשרּוװ עטסעב יד טפיוקעגנַײא םָאנָארטסאג "ןקסוועייסילעי,
 ץלא סע ,סעקראמ עלא ןופ ןַײװ ןוא ןטכורפ עטסנעש יד ,שיפ עטרעכ
 ,םייחא ןעבא וצ ןרָאפעגקעװא ןוא ןישאמָאטװא ןא ןיא ןעמונראפ

 ,סלעָאכימ עמיולש ןסעזעג זיא שיט ןטקעדעגיןייש םאב ןָאנביױא
 רעכעלבראה רעד .ראיליבוי רעד-- םיא ןופ טנאה רעטכער רעד אב
 -גרעה ,רערט א ךָאנ רערט א טשיװעג טָאה וועל עבא רעזעגיוראב
 ךיז ןבָאה סָאװ ,סעינאוועשטניוו עסייה יד ןוא ןעגנאזעגיביול יד קיד
 .ןעניגאב עמאס ןזיב ,טכאנ עצנאג א ןטָאשעג

 לגנארעג רעד, עמעָאּפ א ןבירשעגנָא שטיוועקאזאק טָאה רעטעּפש
 סעמע ןא ,לרעּפ א ןעוועג זיא'ס ."ןרעלטיה ףלָאדא טימ ןוועל עבא ןופ
 ןגעו ךיז טדער סע ּוװ ,ןטרָאד שיריטאס-ףראש ,קרעװ שירעלטסניק
 טרעװ סע ּוװ ,רָאמוה ןקיטומטוג טימ ,ןייכ טימ לופ ןוא ,ןרעלטיה
 ,וועל עבא ןעגנוזאב

 טימ ןעמאזוצ טריוקאװע טינ ךיז וועל עבא טָאה טַײצ-עמַאכלימ
 יד ,רעכיב יד טיהעג טָאה רע .גאלראפ-"סעמע, ןופ רעטעבראטימ יד
 ןפָאלשעג .טריפעגסיורא טינ טָאה עמ סָאװ ,ןטקעלּפמָאקיסגנוטַײצ
 סע ןעוו ןוא ,קעטָאילביב יד ןעוועג זיא'ס ּוװ ,רעמיצ םעניא רע זיא
 -ונעגפוא וועל עבא םיא טָאה ,עװקסָאמ ןייק שטנעמ א ןעמוק טגעלפ
 רע ..ןעװעג דעבאכעמ ,ןגָאז וצ ךעַײש .ןעועג דעבאכעמ ןוא ןעמ
 ןוא ,ץכעקעג םענדָאמ א עקטילּפ רעשירטקעלע רעד ףא טכאמעג טָאה
 ;ןגָאז רע טגעלפ ,טסאג םעד לכַײמ סָאד קידנגָארטרעטנוא

 עקשטורב ,טוג ןיא ךיז ראפ ןיילא ןעַײלק ,טייטשראפ ריא --
 עקשטורב טימ ןעַײלק רעבָא ,טכעלש טינ ךיוא זיא ךיז ראפ ןיילא
 עמ זא ,טסע ?ןָאט ןעמ ןָאק סָאװ רָאנ .ךעלרעווש ןיוש זיא ןעמאזוצ
 ,טיג

 ךָאנ זיא ,"טיײקינייא, ןיא ןטעברא ןעמוקעגנָא זיא טלאכ עירא ןעוו
 "טראק יד וצ .ןטקודָארּפיזַײּפש ףא ךעלטראק ןופ םעטסיס יד ןעוועג
 ןגירק טנָאקעג טָאה עמ עכלעוו ףא ,ןטנעמענָאבא ןעוועג ןענַײז ךעל
 סרעטלאווראפ יד ,רעוט עכעלטרַאװטנאראפ יד .זַײּפש עכעלבַָאגוצ
 רעקיגיײװ יד ,ןטנעמענָאבא עצנאג ןגָארקעג ןבָאה ,ןלײטּפָא יד טימ
 -ענָאבא ןייא טסייה סָאד ,ןטנעמענָאבא עבלאה -- עכעלטרָאוװטנאראפ
 טימ ףעטוש א ןַײז וצ ןלאפעגסיוא זיא ןטיאכ עירא .ןעייווצ ףא טנעמ
 -גילרא .ןיזאגאמ ןיא ןעמאזוצ ןעגנאגעג טּפָא ןענַײז ייז ןוא ,ןוועל עבא
 יָאפ טינ טנאה יד ןקערטשסיוא עבא טגעלפ ,ןיזאגאמ ןיא קידנעייג
 ןיא יװ יוזא ןעירא וצ ןגָאז ןוא ,טַײז א ןיא סעּפע רָאנ ,סיור
 :סאק

 ןיא ,לּפע עטרעַײזעג טיג עמ ,טעז ריא ,ןוא ,ךיז טמענ ףייז יד --
 ערעַײא ןעגנולייצרעד יד ,לּפע ןסע טפראד ריא .ךיז ךיוא סע טמענ
 .יםאט ןטוג א ןבָאה ןלָאז

13 



 רענַאיסנעפ א ןיוש ןעמ זיא טָא

 -ראפ א ביג :ךאז אזא רַאג ריד אנ ...עיפארגָאיב א ןופ ךעלטעלב
  סָאװ ,םעד ןיא ןעלבירג ךיז םענ ןוא ,קירוצ ףא לעשיד םעד עווערעק
 ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ ,ךיז ןענַאמרעד ןָא בייה ,ןעוועג זיא לָאמא
 ןפרָאװראפ ךיוא יוזא ןענַײז סעיצקאדער יד .קירוצ ןרָאי ןוא ןרָאי טימ
 ןבלאה א טימ ןעמוקעגרַאפ ןענַײז סָאװ ,סעסַײמ ,סעטכישעג עטלא טימ
 א טימ עקאט רעדָא טרעדנוהרָאי לטרעפ ַײרד טימ ,טרעדנוהרָאי
 וצ טינ ךיז טמענ רענָא;סנעּפ א ראפ סָאװ .קירוצ טרעדנוהרַאי ןצנאג
 -עג ,ןָא רע טבייה ןבייה ןוא בעל ןַײז טינ טבַײרשאב ןוא ןעּפ רעד
 ןופ ,ןעבָאב רעד טימ ןדייז םענופ ,ביײהנָא עמאס-עמאס ןופ ,ךעלנייוו
 -אטשעג זיא סע ןכלעוו אב ,עלעגיוו םענופ ,טַײהדניק רעטסירפ רעד
 רעדעי ןבירשאב קידעגָארדאהעב טרעװ סע .עלעגיצ סַײװ א ןענ
 ןוא ,ךיז טיצ םעדָאפ רעד ןוא ,דָאזיּפע-סנבעל רעדעי ,ּפאטע-סנבעל
 -עבירשראפיטכידעג ןייא ןופ רעבירא ךיז טפראוו ןוא ,ךיז טלגנעלש
 ןופ ןבירשראפ זיא לטעלב סעדעי ,טפעה ןרעדנא םעד ןיא טפעה םענ
 ,ןצאזבא ןָא ,ןטַײז עדייב

 -סיורא טינ ליוו רע ,סעיצקאדער יד ןרעטאמ טינ ליוו טיאכ עירא
 ,רענעייל םאב סעמָאצא יד ןעמענ

 עטשרע יד טרעטאּפעגּפָארא ןיוש טָאה עמ ןעוו ,טדערעג לאלכיב
 ,לוויוי ןקירָאיקיצכעז םעד טעװארּפעגּפָא ןיוש טָאה עמ ,רָאי קיצכעז
 יוזאָיװ ,ןגרָאז יד ץוכ ,ןשינעגרָאז עלא ןלאפּפָא לכיײסייּפלא ןפראד
 יװ ,רעגנעל ךיז ןזַײװסיױא ןפראד געט יד .טנוזעג סָאד ןטיהראפ וצ
 טסיב וד .טַײקיבײא ןא ןעיצ ןעמענ ךיז ףראד גָאט רעדעי ,רעִירּפ
 ריד וצ טָאה עכולעמ יד ןוא רענַאיסנעּפ א ןרָאװעג לזאמ טימ ןיוש
 גונעג ,רעייגקידייל א ןַײז טסגעמ ,ןעורּפָא ךיז וטסגעמ טציא, ;טגָאזעג
 ןיוש טָאה עמ "..טסעק ענַײמ ףא ןעמונעג ךיד בָאה ךיא .טעבראעג
 -ַאנראּפ-סעגַײד -- גרָאז עטסערג יד ,ןלַײא וצ ּוװ ,ןפיול וצ ּוװ ,טינ
 ןדעי טקיש ,ןַײז רע לָאז טנוזעג ,?סעבָאס , רעד .ןלאפעגּפָא זיא -- עס
 | ,ןילרא בוטש ןיא ךיײלג םינָאמוזעמ לסיב סָאד שעדיוכ

 רענַאיסנעּפ רעד זא ,ןעעז טַײל עקיבוטש יד ןעוו ,לָאמ סעדעי
 רעשפע, :םיא ייז ןענַאמרעד ,טעברא ןא ןיא סעּפע ןָאטראפ ךיז טָאה
 ,ןייג ץעגרע ךיז טבַײלק רע ביוא "?טנַײה ףא גונעג ןַײז ןיוש טעװ
 -קע יוזא םיא טספראד, ;ןטלאהוצּפָא םיא קיטיײנ ראפ ןעמ טניפעג
 ?ןגרָאמ ףא ןגײלּפָא םיא טסעװ וד זא ןוא ,םענַײד גנאג םעד ,ערטס
 "..עלעגניי ןייק טינ ןיוש ךָאד טסיב

 ,רעגנעל ךאס א ךיז ןזַײװסיױא ןבייהנָא געט יד ןפראד ,סיוועג ,ָאי
 גנירג יוזא טינ .טרעקראפ זיא רעבָא ןסעמערעדניא ,רעַירפ רעדייא
 ךָאנ ךיז טליװ סע ,ןאּפש ןופ ךיז ןָאטסיױא ,רעייגקידייל א ןרעוו זיא
 :טכארט א ןעמ טוט ךיז ןיא .ןזַײװאב סעּפע ,ןָאטפוא סעּפע ,ןָאט סעּפע
 וצ עיסנעּפ ףא קעוװא טייג עמ ּוװ ,רעדנעל ןאראפ ךָאד ןענַײז סע
 טסלָאװ וד סָאװ ,ןרָאי ,סע טסייה ,ךָאנ וטסָאה ,רָאי קיצכעז ןוא ףניפ
 טיג עמ .ּוװ ,רעדנעל ןאראפ עמאטסימ ןענַײזס ןוא ,ןטעברא טזומעג
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 ליופ ןיא .טיוט ןזיב ןטעברא ףראד עמ ,טינ עיסנעּפ ןייק ןצנאגניא
 גנוּוט ןַײד ךיז וט .קעווא ןצנאגניא טינ ךָאנ זיא טַײצ ןַײד ,טינ ךיז
 ,קידנעטש יוװ ,רעירּפ יו ,רעטַײװ

 ןיא ןָאטוצּפָא ןזיוואב רעירפ טָאה עמ סָאװ ,סָאד רעבָא .טוט עמ ןוא
 ,רערעווש ןָא טמוק'ס ןוא ָאש ירד ראפ ּפָא טציא ןעמ טוט ,ָאש ןייא
 ,רעגנעל טינ ,געט יד ,ייז ןרעוװ יוזא טָא .ןעװערָאה רעמ ףראד עמ
 ךעשעמ ןיא טיג טזַײװאב עמ .רעִירפ רעדייא ,רעצריק עליפא רָאנ
 -ראפ ךיז טנַײה ףא טָאה עמ סָאװ ,"קָארוא , םעד ןליפסיוא גָאט ןופ
 סָאװ ,טכענ עצרוק עקילָאמא יד ,טכענ יד ןענַײז רעבָא ראפרעד .ןבעג
 ,רעגנעל ךאס א ןרָאװעג ,ךרוד ןפיול ייז יװ ,ןעזעג טינ טָאה עמ

 עמ ,ּפָאק ןיא סױטש א סעפע טוט טכאנאב ללרדיייווצ רעגייזא
 . "ילוצ רעד ףא טַײז ןייא ןופ ןעיירד ךיז טמענ עמ ,ףוא ךיז טּפאכ
 "נא ןגיילקעווא ןוא ןטכיראפ סַײנאב לָאמ סעדעי ןָא טבייה עמ ,רעט
 ,טינ םיא טגייל עמ ןוא טינ םיא טכיראפ עמ יװ ןוא ,ןשיק םעד שרעד
 -עג זיא'ס .םעווקאב ןַײז לָאז'ס ,ףראד עמ יװ ,יוזא טינ ךָאד רע טגיל
 ,ןשיק רעטכעלש א ,רעטראה א ןרָאװ

 ןגעו--טכארט עמ .טעברא ּפָאק רעד ןוא ,ןפָא ןענַײז ןגיוא יד
 -עג טָאה רע ,למערד ןצרוק א ןעמ טּפאכ ךַאנרעד ?טינ רָאנ סָאװ
 -פניפ ןקידנגעקטנא םעניא .ָאש עבלאה א רעשפע לקאכאס טרעיוד
 טכיול ,געװייײסַאש םענופ טַײז רענעי ףא טייטש סָאװ ,זיוה ןקיקָאטש
 זיא --- ,גָאטראפ ןעירפ ןופ רָאג ןיוש רעטצנעפ א םענייא ןיא קידנעטש
 ץלא ךַאנ זיא'ס ,רעטצניפ ךָאנ ךיוא רעטצנעפ ןקיצנייא םענעי ןיא
 רעדורעג רעד ךיז טרעה ףראש ןוא ךעלטַײד רעייז ןוא ,טכאנ עבלאה
 -נאטסיןאבנזַײא רעד ײבראפ ךיז ךרוד ןגָארט סָאװ ,סענַאגאוו יד ןופ
 --עװקסַאמ געוו-ןאבנזילא ןפא עיצנאטס עקידעבעל א רעייז זיא'ס .עיצ
 טלדניווש ,טכאנ ןוא גָאט ןופ דיישרעטנוא ןָא ,טונימ עלא .דארגנינעל
 ךיז ןזָאל סָאװ ,סענָאגאו קיצפופ א ןופ גוצטכארפ א ַײבראפ ךרוד
 ,טָאטש רעבלאה א ןיא ַײרעדור ןוא ַײרעּפאלק רעייז טימ ןרעה

 ףוא ךיז טבייה עירא .ןבייהפוא ךיז ןעמ ףראד ,טינ טפָאלש עמ זא
 ךרוד טקוק ןוא רעטצנעפ ןופ גנאהרָאפ םעד טקורעצ רע ,רעגעלעג ןופ
 "יס רעד ףא ,געוויייסָאש ןטסוּפ ןפא טקוק רע .ןסיורד ןיא ןביוש יד
 ּפמָאל ןלעה ןטימ ּפולס רענענַאטעב רעדעי .ןּפמָאל יד ןופ עירטעמ
 -טנא טקנוּפ טָאה קעּפלָאק רילָאק-רעבליז א ןיא ןטבראפאב ןרעטנוא
 רענעש .גניליווצ ןַײז ,געװי-יײסַאש םענופ טַײז רערעדנא רעד ףא ,ןגעק
 ךעלעיינש יד .יינש א טייג'ס ןעוו ,רעטניוװ ןּפמָאל יד ןענַײז ץלא ןופ
 ןופ סיורא ןצנאט ייז ,קעּפלָאק ןטרעבליזאב ןרעטנוא ןופ ןעלבריוו
 -גירּפש ייז ,ךיז ןעיירד ייז ,ןריובעג ייז טלָאװ ןיילא רע יוװ יוזא ,םיא
 -אטנאפ ,עקידנלעה ,עקידנעלקניפ -- רעדנאנאפ ךיז ןצירּפש ייז ,ןעג
 סָאװ ,טאראּפא-עזרָאמ ןשילרעטסיוא ןא סעּפע ןופ ךעלעיסיוא עשיטס
 .טלעוו רעד רָאג וצ סעוויוט-סערוסב עקיטכיל ,עסַײװ טקיש

 םעד ןָא ןבייה ,רעמוז ןוא גנילירפ ,געוװ-ייסָאש ןפא עטשרע יד
 יוזא ,טלאפסא םעד ןסיגאב ייז ,טענרעטסיצ-רעסאוו ייווצ גָאטסטעברא
 קודאיו ןפא ירעקסארט א טימ ףורא ייז ןטערט ,ןעקנאט ערעווש יו
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 ןופ ןוא סטכער ןופ ײסָאש םעד ןַײא ןעמענ ןוא ןאבנזַײא רעד רעביא
 ,טסיגאב ענרעטסיצ יד רָאנ ,ןגער א טעכוילּפ'ס ,ךיז טכאמ סע .סקניל
 ,ןרָאפעגסיױרא ןיוש ןזיא יז דלאביוו .ןרער עריא עלא ןופ טציילפ סע
 .עזאבָאטװא רעד ףא עלופ א קירוצ ןרעקמוא טינ ךָאד ךיז יז טעװ
 רעכייז ןייק טבַײלב סענרעטסיצ יד ןופ ַײס ,ןגערסוג םענופ ַײס רעבָא
 ןיוש טצנאלג טלאפסא רעד .סיוא ךיז טרעטַײל למיה רעד רָאנ יװ ,טינ
 -אװ קנורט א ךָאנ ַײנספא ןיוש טצכעל רע ,ןקורט ןוא יורג רעדיוו
 ,רעס

 -צנעפ םעד ַײבראפ ךרוד ןעמיווש ירפרעדניא רעגייזא סקעז םורא
 ףֹא .עקידיײל ךָאנ ייז ןענַײז לַײװרעד ,ןסובָאטװא עטשרע יד רעט
 יװ ,םיא ףא טראוו רע .סיורא ןיוש עירא טקוק סובָאטװא ןא םענייא
 -רעד רע ןעוו ,רעכעליירפ םיא טרעוװ סע .טסאג ןביל א ףא טראוו עמ
 ,עלא יו ,סובָאטװא ןא .קודאיו ןפא ןרָאפורא סובָאטװא םעד טעז
 רעטיורילעה א טלָאמעגנָא זיא םענַײז ווָאזוק ןצנאג םעד סיוגנעל רָאנ
 :טפירשפוא ןא סעיסיוא עיולביקידנעלקניפ טימ זיא סאּפ ןפא ןוא סאּפ
 2מזס6סץס תסמסקעה 1?

 רע רָאנ ,םיא ןיא ןרָאפ וצ ןעמוקעגסיוא טינ ךָאנ זיא ןטיאכ
 -- ,גנוטילצ רעקיטרָא רעד ןיא םעד ןגעוו טנעיילעג טָאה רע -- טסייוו
 "יוער ןוא רָאילָארטנַאק םוש ןייק טעװ סובָאטװא ןקיזָאד םעניא זא
 יצ ,ןגערפ טינ ןרישזאסאּפ יד אב טעװ רענייק ,ןעמוקנַײרא טינ רָאז
 עניבאק ןַײז ןופ טעװ רעּפָאש רעד ,טינ ןבָאה רעדָא ןטעליב ןבָאה ייז
 רעד .טעליב א ןעמענ ףראד עמ זא ,ןענַאמרעד טינ לָאמ ןייא ןייק
 ,רישזאסאפ םעד טביילג עמ .וועַײכסימ זיא ווָאזוק ןפא טפירשפוא
 ןעיורט רימ :טגָאז עמ ןוא ןסיוועג ןַײז טימ ןיילא רעביא םיא טזָאל עמ
 ,ריד

 ןטַײז עדייב ןופ ןראוטָארט יד ןרעוװו רעגייזא ןביז וצ רעטנעענ
 טרעװ טונימ רעדעי טימ ןוא .םעליוא ןשירעייגסופ א טימ לופ געוו
 -ראפ ןוא טקעּפסָארּפ ןצנאג םעד טציילפראפ רע ,רעמ ץלא םעליוא
 ןסיורג א וצ טריפ סָאװ ,ןרעיומ ייווצ ןשיוװצ גנאגכרוד םוצ טעוװערעק
 ,דָאװאז

 טָאה דנאלסור ןיא ןעוו ,קירוצ טרעדנוהרָאי ןבלאהרעדנָא ןא טימ
 ייוזא יד ,ןאבנזַײא עטשרע יד ,"עקנוגושט ,, יד ןרינָאיצקנופ ןבוהעגנָא
 ןייק גרוברעטעפ ןופ געװו ןפא ,"אגָארָאד איאקסראצ , ענעפורעג
 ייילק א ןרָאװעג טלעטשעגפוא ,עװקסָאמ ןופ טנעָאנ ,ָאד זיא ,עװקסָאמ
 טינ סע טָאה עמ סָאװ ,לכלאזקָאװ ןרעצליה א טימ עיצנאטס עקשטינ
 עכלעוו ,ןענָאילק ןוא ןלָאּפָאט ,ןבמעד עכיוה יד ןשיװצ ןופ ןעזעגסיורא
 טלעטשראפ יז ןוא ןעמונעגמורא ןטַײז עלא ןופ עדַײבעג יד ןבָאה
 ,ןגוצ םוש ענייק ,עניילק א ןבילבעג זיא עיצנאטס יד .געוו םענופ
 טינ ריא ףא ךיז ןלעטש ,סעקשטירטקעלע עשיטָאטשַײב יד רעסיוא
 ,ןסקאועגסיוא ָאי ָאד זיא ,עשּפיה ץנאג א ןוא ,טָאטש א רָאנ ,ּפָא
 ךיז קידנעניפעג סָאװ ,טנגעג רעװקסָאמ ןיא טעטש ךאס א ןופ ענייא

 ,יורטוצ ןופ סובָאטװא רעד 1
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 ןענַײז ייז יװ ,רענעלק סיוא ייז ןעעז ,עװקסָאמ יו ,זיר אזא ןבעל
 -אפענ טנזױט טרעדנוה לקאכאס--טָאטש א רימ ךיוא .ןסעמערעדניא
 ,קראמ רענזָאכלָאק ןייא ,קראּפ ןייא ,סרעטאעטָאניק ַײרד ,סעש

 א ןגיוא יד ראפ ןעמ טעז ,קירב רעד ףא ףוא ךיז טבייה עמ ןעוו
 יװ יוזא סיוא ןעעז ןרעיומ עקיקָאטשפניפ יד ּוװ ,טָאטש ענרעדָאמ
 יד ןגעק עקיקָאטשנַײנ יד ןוא ,עקיקָאטשנַײנ יד ןגעק טעדווירקעג
 "אפ ןארקבייה א טָאה סאגיטּפיוה רעד ןופ קע ןיא .עקיקָאטשנצרעפ
 עטרעמאלקראפ ןַײז טעדיוה רע-- ךיוה רַאג ןיוש לבָאנש ןַײז ןסיר
 "ןאבנזַײא רעד ףא רָאנ .קַאטש ןטנצכעז יצ ןטנצפופ א רעביא עסאמ
 ייווא ייר א ךַאנ ךיז טלרינש ,עיצנאטס עמאס רעד ןגעקטנא ,סאג
 ןביוש עקידנעגנילק טימ רעזַײה עטבראפעג-טיור ענרעצליה עקיקָאטש
 עטנעזעגנַָא טימ ,סעבזירּפ טימ ,סעמאר עטנקירטעגרעביא עטלא ןיא
 -עצ טינ ןוא ,טנרָאפ ןופ טגיילעגפיונוצ ןגיל סָאװ ,ץלָאה ךעלטַײש
 ,גיוא-זייב א ןיא טביילג סָאװ ,שטנעמ א .ןטניה ןופ רעצעלק עטגעז
 רעד ףא לָאמטפָא טָאה ,ןעמיס ןטכעלש א ,ךורּפש ןטוג-טינ א ןיא
 םיא טייג סע .ןטונימ עמענעגנָא ןייק טינ ןבעלוצרעביא סאגיןאבנזַײא
 --סרעמע עקידייל טימ עכיניושראּפ א ,ןיושראּפ א געוו םעד רעביא
 עצראווש א ךרוד טפיול סע .עקנַאלַאק א ןופ רעסאוו ַאד טמענ עמ
 ,ץעק ןייק ָאטינ םענייק אב טאמיק ןענַײז ןרעיומ עכיוה יד ןיא ...ץאק
 ןפיול ַאד ןוא ,טראּפשראפ יז ןעמ טלאה ,ןאראפ ןענַײז ייז ּוװ ,ןטרָאד
 ,םורא ייז

 יב יד רָאנ ןענַײז טָאטש ןיא רעזַײה ענרעצליה יד ןופ רעטלע
 רעבינגעקטנא ךיז טניפעג סָאװ ,קראּפ רעטלא רעקיטכערּפ רעד ,רעמ
 ךעלאהעמ ןסיורג א ףא קעוװא ךיז טיצ סָאװ ןוא סאגיזאבנזַײא רעד
 ןגוצטכארפ יד ןופ סרעדורעג עכעלרעפעג יד .ןסלער יד סיוגנעל
 ןיא ךיז ןגָארט עכלעוו ,ןענאלּפָארעא יד ןופ ײרעוװער יד ,ןגוצלענש
 טינ ןענָאק ןסאג יד ףא סענישאמטסאל יד ןופ ײרעקסארט יד ,למיה
 יד ,ןבלאווש יד--לגייפ סנקלָאװ יד ןכאמ טשינוצ ןוא ןעמוקַײב
 סָאװ ,ןעײװַאלַאס יד ,ןעָארק יד ,סעקישטיײבַארָאװ יד ,סעקרעיולב
 -ַאיטרעדנוהיײװצ ןוא -טרעדנוה יד ןופ ןעניורק יד רעטנוא ךיז ןטסענ
 ןצנאג ןיא ןכליה ןוא ,סענסָאס יד ןופ ,ןענָאילק יד ןופ ,ןבמעד עקיר
 ןופ ןרעיוט יד .ןעגנאזעג ערעייז טימ ,ןעיירשעג ערעייז טימ םורא
 ןריפ יז ןוא ,עמרָאפטאלּפ"ןאבנזַײא רעד ןבעל ןָא ךיז ןבייה קראּפ
 ןוא ,ּפָא טקילג'ס זא ,ךיז טכאמיס ּוװ ,ףיט רעד ןיא טַײװ קעווא ךַײא
 טימ ,רָאטסיזנארט א טימ רעהא ןבילקראפ טינ ךָאנ ךיז טָאה רענייק
 ןופ שיור םעד ןוא לגייפ יד רָאנ ריא טרעה ןאד ,רָאזיוועלעט-טנאה א
 ,רעמייב יד ףא רעטעלב יד

 ,גנולייצרעד ענייש א רעַײז ןאראפ זיא רעלימ יזוב רעבַײרש םאב
 רעד ףא טייג רע ןעוו ,ןגרָאמירפ ןדעי יוזאָיו ,טבַײרשאב רע ּוװ
 עכלעוו ,ןשטנעמ עבלעז יד ןוא ןייא געו ןפא רע טפערט ,טעברא
 טסייו רע ,טנאקאבמוא םיא ןענַײז ייז .טעברא רעד ףא ךיוא ןעייג
 -עגסיוא טינ ייז ןופ םענייק טימ לָאמנייק טָאה רע ,ץכעוט רעייז טינ
 ןיא .ייז טימ טפאשעוויורק עטנעַאנ א טליפ רע רָאנ ,טרָאװ א טדער
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 לַסיב א עליפא ןיוש רע זיא ,גָאט ןדעי טעז רע סָאװ ,יורפ א רענייא
 ,,,טבילראפ

 -וק ןוא טציז רע ,טעברא ףא ירפרעדניא טינ טייג טיאכ עירא
 ךיוא טָאה רע רָאנ ,שיטבַײרש ןַײז אב ןיילא רענייא טעוװעראטס
 ןעייג ןשטנעמ ךאס א .רעלימ יזוב טָאה סע יװ ,עטנאקאב עכלעזא
 רע טָאה ייז ןופ עקינייא ,רעטצנעפ סעירא לבראפ ירפרעדניא ךרוד
 -ניא ייז רָאנ ,סָאװראפ טינ ןיילא טסייוו רע ,ןוא טקנעדעגראפ ןיוש
 ןפא טינ ךיז טזַײװאב טכא ףא טונימ ןצפופ ביוא .םיא ןריסערעט
 -עשעק יד ןיא טנעה יד טימ טייג סָאװ ,לבצנאמ רעכיוה רעד קודאיװ
 רע טנַאי טָארט-ןשַאבאה-ךעלעמיגיוא ןטיירב ןַײז טימ סָאװ ןוא סענ
 ןעמענ קידנליו טינ עירא ןיוש זומ ,רעייגסופ ערעדנא רעבירא
 טעז סָאװראפ ,ץעלעגרעװ ןטימ ןעשעג זיא סָאװ !ןטכארטרעביא
 .סגנוי א ,סנייש א רעייז ,לרָאּפ א רע טָאה טָא-- רעדָא ?טינ םיא ןעמ
 טימ עלעקטרוק ץרוק א ןיא ,לטיה א ןָא רעטעװ ןטסגרע םעניא -- רע
 ןיא -- יז ,בלאה זיב טנפעעצ טסורב רעד ףא זיא סָאװ ,סָאלשיץילב א
 גָאט ןקידנגער א ןיא .לדנגארק ןיילק א טימ עלעטנאמ שיטעטניס א
 טינ םיא ףא לָאז סע ,םיא וצ רעמ ןגיױבעגנָא םעריש םעד יז טלאה
 -ַאפ טייג יז ,דנאנאב טינ טנַײה סעּפע ייז ןעייג סָאװראפ ...ןענעגער
 קיטליגכַײלג טייג רע ןוא ,םיא ןופ ןפיולטנא ןלעװ טלָאװ יז יװ ,סיור
 רעדָא ...ןפיולטנא טינ טַײװ טסעװ ,ףיול ,ףיול :טגָאזעג יװ ,ןטניה ןופ
 ערעייז ןריפ סָאװ ,סעמאמ ייווצ ןגרָאמירפ ןדעי ,עירא ,רע טָאה טָא
 א ךיוא טריפ סָאװ ,לבצנאמ א םענייא ןוא ,ךעלעגעוו ןיא רעדניק
 ?עמאמ סדניק םעד זיא ּוװ ,ךיז טגערפ .עלעגעוו א ןיא דניק

 רעמ סעּפע םיא טעז עמ ?2מז06ץס 2086מע8 רעד זיא ּוװ ןוא
 סאּפ רעטיור רעד רעמ ַאטינ .געוו-יײסָאש ןפא ןוא קודאיו ןפא טינ
 רעשפע ?ןעמוקעגניהא רע זיא ּוװ .ווָאזוק ןפא טפירשפוא-יורטוצ ןטימ
 ןסיורג ריא ןופ קעזעה לקיטש א טאהעג רָאטנַאק-טרָאּפסנארט יד טָאה
 ןטראווסיוא ןסָאלשאב טָאה יז ןוא ,ןרישזאסאּפ עלא וצ סיוכרוד יורטוצ
 ןסעגראפ טינ ןלעװ ,ןרָאפ סָאװ ,יד ןופ רענייק ןעוו ,טַײצ רענעי זיב
 ןופ ןסַײרּפָא ךעלרע ןוא ענעשעק ןופ סעקעּפָאק ףניפ ןעמענסיורא
 ..טעליב א עקלוּפש רעד

 יייצרעד א ראפ ןטעשזוס ךיז ןעלבמָאב ּפָאק ןיא ןטיאכ עירא אב
 -אב ןעמענ ליוו רע .ךאז רערעסערג א ראפ ,עלעװָאנ א ראפ ,גנול
 ,טציא טבעל רע ּוװ ,טָאטש יד ןבַײרש

 ,ןַײז ךיוא טעװ ףָאס רעד ?עיפארגָאיב רעד ןופ ףָאס רעד ןוא ,ונ
 -עב .ןטראוווצ ןעמ געמ ףָאס ןטימ ,ןלַײא וצ ךיז סָאװ יוזא ָאטינ רָאנ
 ןיא ןעּפ יד טוג ןטלאה לָאז עמ יבא ,בייהנַא ןא קידנעטש זיא רעס
 ...ןשָאל-עמאמ ןביל ןפא טבַײרש סָאװ ,ןעּפ עטלא יד .טנאה רעד



 בײהנַא רערגי

 עו זיא





 ערעטלע יד ףא טָאה לשנא ןאמסערָאװק רע
 ,עיסעפָארּפ ןַײז ןטַײבוצרעביא ןסָאלשאב ןרָאי
 ,רעריברעוו יד טימ םיכוקיו עגנאל ךָאנ ןוא

 ךָאד רע טָאה ,ןאשזדיבָאריב ןייק ןעמענ טלָאװעג טינ םיא ןבָאה סָאװ
 ,טעליב-גנורעדנאוורעביא ןא ןעמוקאב

 ןיא טָאה ,לבַײװ סרעילָאטס םעד עפיל ,עלעקַײכ ערעגנאווש יד
 טָאה יז רָאנ יװ ןוא ,ןעלשנא ןגעקטנא טקנוּפ טרָא ןא טאהעג ןָאגאוו
 ןעמוקאב יז טָאה יוזא ,גנוקיטפעשאב עקידרעלרפ סלשנא טסוװורעד ךיז
 ןא סענייכשיב ןבָאה טפראדעג רָאג טלָאװ יז .ליפעגרעדיוו א םיא וצ
 אנ זיא ,רעדניק ךאס א ןופ רעטומ ענעראפרעד א רעדָא עקרעשוקא
 לָאמ וצ לָאמ ןופ ריא ףא טגעלפ לשנא ןעוו !ןאמסערָאװק א רָאג ריד
 יװ ,ןליפ ןעמונעג עלעקַײכ טָאה ,ןגיוא עראטש ענַײז טימ ןָאט קוק א
 ןאד טגעלפ יז ,לּפאצ א ךעלקעטייו סעּפע טוט ךיֹוב ןיא ריא אב
 ,ןגעלעג זיא יז רעכלעוו ףא ,קנאב רעטשרעטנוא ריא ןופ ןײגּפָארא
 רעד ףא טרָא ןא טאהעג טָאה סָאװ ,ןאמ ריא וצ ,וצפורא ןעַײרׂש ןוא
 לילוװ ,לסיב א ריא טימ ןציז ןכירקּפָארא לָאז רע ,קנאב רעטשרעבייא
 ,ענטומעלאק סעּפע זיא ריא

 ןעמ טָאה ,עקנָאכיט ןייק ןעמוקעגנָא ןענַײז רערעדנאוורעביא יד זא
 ּפעטס ןליוה ןיא זיא'ס ּוװ ,טרָא ןא ןיא טקישעגרעביא טרָאד ןופ ייז
 ,קאראב רענרעצליה רעמאזנייא ןא רָאנ ןענאטשעג

 םיא ןופ טָאה סע .ךעלמייה ןרָאװעג ךַײלג זיא קאראב םעניא
 ןופ ךעייר א :םייה א ןופ סעכייר עקאמשעג עלא טימ ןגָארט ןעמונעג
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 ןופ ךעייר א ,עקניסָארעק רעקידנעדאשט א ןופ ךעייר א ,טיורב סייה
 ,שטשרָאב עלעּפעט סייה א

 יעקַײכ ןַײז טימ ךיז טָאה עַּפיל רעטאהעגיענעסאכ גנאל טינ רעד
 -אטסעגסיוא ךיז ןבָאה ייז .שימייה רָאג קאראב ןיא טנדרָאעגנַײא ןעל
 -רָאפ ןימ א טימ ןעגנאהראפ םיא ןוא לקניוו עמאס ןיא טרָא ןא טער
 ערדלָאק רעטלא ןא ןופ טעוװעקוטשעגפיונוצ ןעוועג זיא סָאװ ,גנאה
 יד זיא עקאט לָאמארעדיוו רעבָא .ךעלַײל םענעניסורָאּפ א ןופ ןוא
 ,סעכָאלוצפא יװ :ןרָאװעג טרעטשראפ ןעלעקַײכ טיײקכעלמייה עצנאג
 טימ טעטסָאמעגנַײא גנאהרָאפ טַײז רענעי ןופ ךַײלג טארוקא ךיז טָאה
 ,לשנא ןאמסערָאװק רעד רעגעלעג ןַײז

 לקניוו ריא ןיא .טכאנ רעד ןטימניא טּפאכעגפוא ךיז טָאה עלעקַײב
 ,ךעלַײל קע ןא רעטנוא ןופ ןוא ,לּפמעליזאג ןיילק א טנערבעג טָאה
 סלשנא ךיז ףא טליפרעד יז טָאה ,ןגיובראפ לסיב א ןעוועג זיא סָאװ
 רָאג טָאה שטנעמ א ?רעבערגאב רעד ,רע טוט סָאװ, .גיוא קידנריּפש
 ןגָאלשאב יז טָאה'ס .טכארבעגפוא ןרָאװעג יז זיא -- ,"טינ עשוב ןייק
 רעמ ךָאנ ךיז טָאה ןעלשנא וצ ליפעגרעדיוו רעד .סייווש רעטלאק א
 -קאראב ןכרוד טקוקעג טָאה יז סייב ,לָאמנייא ןעו ,טקראטשראפ
 ןקוק טלעטשעג ךיוא ךיז רענעי טָאה ,סיורא ןסיורד ןיא לרעטצנעפ
 :ןָאטעג גָאז א ןוא

 ןופ רעמ שטנעמ א ןעד ףראד רעבָא !ץאלּפ רעַײרפ לסיב א --
 ?ןלייא ריפ

 ,טנאוו א ןופ טכַײװ עמ יוװ ,ןעלשנא םעד ןופ טכַײװעג טָאה עלעקַײכ
 ןסע ןצעז ךיז טגעלפ רע ןעוו .ןרימשסיוא ךיז ןָאק עמ רעכלעוו אב

 לשנא .גערב ןרעדנא םאב טצעזעג ךיז יז טָאה ,שיט גערב ןייא אב

 טנַײפ םיא טָאה לבַײװ עקידעגָארט סָאד זא ,טליפרעד ןיוש ךיוא טָאה
 טגעלפ ,לטעב ןַײז ףא ןפָאלש ןגייל ךיז טגעלפ רע ןעוו .עניס-סעלכאט
 רעד ןיא רעפיט ּפָאק םעד ןערונַײא ןוא ןָאט בילוצ יװ ןעלעקַײכ רע
 -עגאמ ןייק ןבָאה טלָאװעג טינ ןבָאה עלעקַײכ ַײס ,לשנא ילס .ערדלָאק
 רעייז ןעמוקעגסיוא לָאמנייא ייז זיא ךָאד רָאנ .ךיז ןשיװצ עסאמוא
 ..ןסיוטשנעמאזוצ ךיז טנעָאנ

 ףא קעווא עלא ןענַײז ירפצנאג ,רעטניוװ ןטימניא ןעוועג זיא סָאד
 ראפ ץליהעג טיירגעג ןעמ טָאה לדלעוו ןכעלטַײװ םעניא .טעברא רעד
 זיא רע .לשנא ןבילבעג זיא קאראב ןיא .וועשַיי םענופ גנויוב רעד
 רעד ןופ טאהעג עָאנאה ןוא לטעב ךעלטראה ,לָאמש ןַײז ףא ןגעלעג
 רעצעמע טָאה םעצולּפ .קאראב ןיא טַײקליטש רעקידמעליוסעב טאמיק
 טָאה סע זא ,טכירעגמוא יוזא ןעװעג זיא סָאד .ןָאטעג יירשעג א

 טָאה לשנא .ןע;לרשעגסיורא סע טָאה עפוג טַײקליטש יד :טכודעג ךיז
 סעגער רָאּפ א ןיא רָאנ ,ערדלָאק רעד טימ ּפָאק םעד טקעדעגרעביא
 טכאמ סָאװ ,אזא לָאמ סָאד .יירשעג א טרעהרעד רעדיוװ ךיז טָאה םורא
 ,קאראב ןצנאג םעד ליוק א יװ טרעיובעגכרוד טָאה רע :ןרעטיצפוא
 -נביוטראפ א טימ ןוא ערדלָאק רעד רעטנוא ןעלשנא וצ ךיז ןבילקראפ
 .ןרעיוא יד ןיא ןקעטש םיא אב ןבילבעג םושז ןקיד
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 -עגּפָארא לשנא זיא ,ןבייהפוא ךיז ףראד רע סָאװ ,ןדירפוצמוא
 טָאה ךָאנרעד ,לטנאמ םעד ךיז ףא ןפרָאװעגפורא ,לטעב םענופ ןכָארק
 לּפמעל רענעצ סָאד טנאוו רעקידרעבינגעק רעד ןופ ןעמונענּפָארא רע
 -ראפ לופסעדיוס ןעוועג זיא סָאװ ,קאראב לקניוו םוצ טזָאלעג ךיז ןוא
 ףרָאװ א טָאה לפמעל סָאד .גנאהרָאפ ןטעװעקוטשעג ןטימ ןעגנאה
 -ןשעמ ןעוועג זיא סע---םענָאּפ סעלעקַײכ ףא ןַײש לקיסאּפ א ןָאטעג
 -סיורא ךיז ןבָאה סע ,ןפָא ליומ סָאד ,ןדנוצעגנָא ,טמירקעגרעביא-ענ
 עלעקַײכ טָאה ,ןעלשנא ןעזרעד .ןייצ עטקירדעגפיונוצ קראטש יד ןעזעג
 ,עטרענייטשראפ א ןגיל ןבילבעג ןוא טליונקעגפיונוצ רעמ ךָאנ ךיז
 -עצ ,עטכַײפ --ןגיוא עריא .טזָאלעגּפָא עגער א ףא ןבָאה ןפמארק יד
 ךיז טָאה קילב ןיא ןוא ,םיא ףא טקוקעג ןבָאה ,ענעּפָאלעגפוא ,עטציה
 ,ליפעגרעדיװ רענעטלאהאבראפ טינ ,רעפיט טלגיּפשעגּפָא קיטילצכיללג
 רעדיוו ךיז טָאה עלעקַײכ .ףליה ןגעוו טעבעג ןוא עריומ עכעלרעטומ
 -ליצעגפוא ללנסָאדנופ טָאה םענָאּפ סָאד ,ןפמארק יד ןופ טיירדעגפיונוצ
 ,ןַײּפ ןכעלשטנעמ ןופ ןרילָאק עלא טימ טרעט

 -לאוו א ךיז ןוא טלמרומעגסיורא טקיטשרעד יז טָאה --!טפור --
 ענעגנאגראפ א ,טנאו רעד וצ טראה ןאשטּפָאט ןרעביא ןָאטעג רעג
 ,ןקעטייוו ןופ

 ןוא--?שעפענ ןקידעבעל א ָאד ריא טָאה ּוװ ?ןפור ןעמעוו --
 ייכ רעטנוא רע טָאה ,ןַײז קיפליהאב סָאװ-סעּפע טימ יבשטָאכ יידעק
 ןטלאהעג טָאה סָאװ ,ןשיק םעד ןביוהעגרעטנוא רעכעה ּפָאק סעלעק
 ,דרע רעד ףא ןלאפּפָארא אב

 - ןרעװ רעגנירג רעשפע טעװ ,רעכעה לסיב א ךיז טגייל --
 טריר ןיילא זא ,קידנעעז ןוא ,עצייא ןא ליטש ןבעגעג ריא רע טָאה
 ןראפ טנאה א טימ ןעמונעגנָא יז רע טָאה ,טרָא םענופ טינ ךיז יז
 ,םעטָא םעד טּפאכעגרעביא ,רעכעה סָאװטע ןגיוצעגפורא ןוא ןגיובנלע
 ךיז טָאה רע ?רעטַײװ ןעמ טוט סָאװ :ןָאטעג טכארט א רע סָאה
 סייב ,לבַײװ ןַײז טימ ןָאט ןעמ טגעלפ סָאװ ,ןענָאמרעד טעראטסעג
 טינ בוטש ןיא עליפא ןאד זיא רע ,עה ..ןרעװ ןגעלעג טגעלפ יז
 ,ןענימראב א ףֹא טראוועג ,ןסעזעג רע זיא לביטשי-םיסיימ ןיא ,ןעוועג

 -- ,קנאדעג א ןַײרא םיא זיא-- ,עלעווייא סָאד ןצייהסיוא ןדַײס,
 -עּפמיק א ראפ ןייקשלָאקימ טנַײה ,טינ םענייק טדאש טַײקמעראוו
 "עילכעמ א ןַײז רָאג סע ףראד ןרָאט

 יד ךיז ףא ןגיוצעגפורא ,לטעב ןַײז וצ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע
 סָאד .ץלָאה לסיב א ןקאהנָא ןסיורד ןיא סיורא זיא ןוא סעקילָאװ
 -עגסיורא ךיז טָאה לשנא ןוא ,טכַײפ ןוא עטאוועקוס ןעוועג זיא ץלָאה
 עניד ףא ץלָאה סָאד טקאהעצ טָאה רע ןיב ,סעכיוק יד ןופ ןגָאלש
 ןפא ןסָאגעגסױא טָאה רע) עלעווייא סָאד טצייהעגנַײא .ךעלטַײש
 רעמע ןא ןעמונעג רע טָאה ,(לפמעל םענופ זאג עצנאג סָאד ץלָאה
 -- ,"ןכאמ רעסאוו סייה לסיב א רעשפע, .רעסאוו ךָאנ קעווא זיא ןוא
 -עג זיא רע ןעוו .םענורב םוצ קידנעייג ,טלמרומעגרעטנוא רע טָאה
 טקוקעגמוא ךיז לָאמ רָאּפ א רע טָאה ,רעמע ןלופ ןטימ קירוצ ןעגנאג
 ןוא ךָאנ םיא טריּפש רעצעמע זא ,טכודעג ךיז טָאה םיא .ןטניה ףא
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 טינ רענייק זיא טנרָאפ ןופ טינ ,ןטניה ןופ טינ רעבָא ,םיא ןופ טכאל
 רָאּפ א רע ןיא ,קאראב ןופ ןיוהריפ ןלעקנוט םעניא ןַײרא .ןעוועג
 ןעװעג זיא קאראב ןיא .טרעהעגוצ ךיז ןוא ןייטש ןבילבעג סעגער
 ,ליטש

 טימ ןוא ,רעטָאּפ ...ןַײז לָאז ןוא ,ןרָאװעג ןגעלעג ןיוש ַײװעלאה,
 רעד ףא רעסאו רעמע םעד טלעטשעגקעווא טָאה לשנא--"...לזאמ
 טּפעלשעגסױרא ,רעגעלעג ןַײז וצ וצ רע זיא עלעווייא ןופ ,עטילּפ
 ןופ ןעמונעגסיורא ןוא ןסָאלשעגפוא סע ,לטסעק א טעב ןרעטנוא ןופ
 ערעטלע יד סָאװ ,סטכאמעגנַײאילשנַײװ לקִיָאלס לקנוט א ןטרָאד
 ןבעגעגטימ ןאשזדיבָאריב ןייק ןרָאפ ןַײז ראפ םיא טָאה רעטכַאט
 סטכאמעגנַײא ךעלעפעל עכעלטע טגיײלעגנַײרא טָאה רע .געוו ןפא
 -רָאפ רעד .ןעלעקַײכ וצ םעד טימ טזָאלעג ךיז ןוא לטרעווק א ןיא
 טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,טגיװעג ליטש ךיז טָאה לקניוו ןיא גנאה
 זיא ןוא ןביוהראפ קיטכיזרָאפ םיא טָאה לשנא .דָאס א ןלייצרעדסיוא
 ןרָאטעּפמיק יד .ןאשטּפָאט סעלעקַײכ ןופ טָארט א ןייטש ןבילבעג
 יז יװ ,טרעהעג טָאה עמ סָאװ םיוק ,ליטש ,קַיור ןגעלעג זיא
 | ,לכעליונק טיור ,ןיילק א ןגעלעג זיא סיפ עריא אב-- ,טצכערק

 זיא ןוא טנָאזעג ךיוה לשנא טָאה -- !לזאמ טימ ,לזאמ טימ --
 ירעד טלָאװעג ךיז טָאה רע .טמוטשנא טַײהנגעלראפ ןיא ןבילבעג
 טסוװעג רָאנ רעבָא טָאה רע ,ןגָאז ףראד עמ סָאװ ,עכָארב יד ןענַאמ
 .עטיוט ראפ טכיורב עמ סָאװ ,םיקוסּפ יד

 טָאה ---,םייה רעד ןופ ךָאנ ,עינעראוו לּפאק א ריא טָאה טָא --
 .ץראה סָאד ןשעלאכ עדאווא ךַײא ןומ סע-- ןָאטעג גָאז א עירא

 סָאו ,עקטערובאט רעד ףא לטרעווק סָאד טלעטשעגקעווא טָאה רע
 ,עסַײמ א, .לקניוװ סעלעקַײכ ןזָאלראפ ןוא ,ןבענרעד ןענאטשעג זיא
 ןוא ךיז ראפ ןָאטעג למרומ א רע טָאה -- ,"ןפיולראפ ךיז ןעק סָאװ
 יעג טָאה רע .עלעוויא ןבעל רעטרעטאמראפ א טצעזעגקעווא ךיז
 ץלא ךיז טָאה סָאװ ,רעַײּפ ןרעביא טנעה עקידרענייב יד ןטלאה
 טימ ןגָאלשעג ןוא טקאנקעג רעכעליירפ ץלא ,טרעקאלפעצ רעלעה
 ןעמונעג ,ןגיוא יד טכאמעגוצ טָאה רע .ןַײרא םענָאּפ ןיא ץיה א
 טעּפארד סע זא ,טכודעגסיוא םיא ךיז טָאה ףָאלש ןיא ןוא ,ןעלמערד
 ,טנעה יד ףא ךיז טעב ,דניק א םיא ףא ךיִז
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 -עג טלא ןיב ךיא ןעוו ,ןעמוקעגרָאפ זיא סָא
 ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ .רָאי ןצכא ןעוו
 -צנעפיעסאק ןכרוד עידנעּפיטס ןעמוקאב ןאד

 ןופ, טקישעגקעווא ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ ;טוטיטסניא ןופ לרעט
 םוצ ןעוועג זיא ץלא .ןעמאמ רעד וצ םייהא ווירב א "דמערפ רעד
 לָאמ ןטשרע םוצ ךיוא ךיז ךיא בָאה טַײצ רענעי ןיא .לָאמ ןטשרע
 ,טבילראפ

 גנוגיוװנעמאזוצ רעשיטנעדוטס רעד ןיא ןאד ךיא בָאה טניווװעג
 -נוה טימ זיוה קיקָאטשריפ א ןיא סָאד .סאג"עקנימָארטס רעד ףא
 א ,דָאב א ,קינילקילָאּפ א ,בולק א זיא ףיוה ןיא ,ןרעמיצ רעטרעד
 -טנגוי עקישאר א זיא סָאד .ןיזאגאמ א ,גנולײטּפָא-טסָאּפ א ,ילרעשעוװ
 לקאכאס טכאנ רעד ןיא טעּפש רָאנ טליטשעגנַײא טרעוװ סָאװ ,טָאטש
 יד ןּפאלק וצ ןָא לַאמארעדיוו ךַײלג ןבייה ןעניגאב .ָאש עכעלטע ףא
 לופ ןרעװ ןרָאדירָאק עגנאל-ךעלדנעמוא יד ןוא ,ןרעמיצ יד ןֹופ ןריט
 ישא יד ןיא קילַײא ןפיול סָאװ ,סעקטנעדוטס ןוא ןטנעדוטס טימ
 ךָאנ ?ןאטיט, םוצ טנעה יד ןיא ךעלקינַײשט טימ רעדָא ןרעמיצ
 יד רעביא ךָאנרעד ןעמ טפיול ןקַאטש ריפ עלא ןופ .רעטאוו קיכָאק
 ןטשרע ןפא ,ןטנוא ךיז טניפעג סָאװ ,ןַײרא ךיקרָאג רעד ןיא ּפערט
 -אוונופ ,ךיק רעד וצ רעטנעענ לׁשיט א ןּפאכראפ ףראד עמ .קָאטש
 סָאד רעדנאנאפ ןגָארט ןוא ץעט יד ףא ןעמענ סעקטנאיציּפָא יד ןענ
 רעקינייוו-רעמ ןעמ זיא ,לשיט אזא אב ןעמ טציז ,"ןָאלצאר , םעד ,ןסע
 זיא סע .גנאל רָאג טינ ןטראוו ןעמוקסיױא טעװ סע זא ,טרעכיזעג
 ןציז סע ןכלעוו אב ,לשיט א ןעמענראפ וצ ץנוק לקיטש א ךיוא ךָאנ
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 ,טַײצ יד ךרוד רעכיג טפיול ךעלדיימ טימ .ךעלדיימ עסעימ ןייק טינ
 .טמאטאב רעמ לסיב א ךיוא טרעוו עפוג ןסע סָאד ןוא

 טצעזעגקעווא ךיז ךיא בָאה ,ןגרָאמירפ-רעטניװ א ןיא ,לָאמנייא
 זיא סע :לָאמאטימ סעלַײמ עדייב יד טאהעג טָאה סָאװ ,לשיט א אב
 ןענַײז ךָאנ וצרעד ןוא ,לרעטצנעפ-ךיק ןבעל טנעָאנ רָאג ןענאטשעג
 -לגיצ רעד ןופ ,סעקרענַײגיצ עלא ,ךעלדיימ ַײרד ןסעזעג םעד םורא
 . טגפעעג טאהעג ןאד ךיז טָאה סָאװ ,לוש רעשיגָאגאדעּפ רעשירענ
 ןלעװ ייז זא ,טעװעדלאווגעג יוזא ןבָאה ךעלדיימ יד .עװקסָאמ ןיא
 סָאד ךַײלג טינ ייז טגנאלרעד עמ ביוא ,םידומיל יד וצ ןקיטעּפשראפ
 ןרעטלאווראפ יד טעניבאק ריא ףופ ןפיול וצ ןעמוקעג זיא'ס זא ,ןסע
 .לשיט רעזדנוא טנידאב ןיילא טָאה ןוא ךיקרָאג רעד ןופ

 רעכלעו טימ ,טײײקדניװשעג יד ןרעדנּוװאב וצ ןעוװעג זיא סע
 טימ ןטעלטָאק עיצרָאּפ ןַײז ןעגנולשעגנַײא טָאה זדנוא ןופ רערעדעי
 .ייט ןָאלג עכעלסיז-בלאה יד טּפוװעגסױא ןוא ערויּפילּפָאטראק רעד
 ,טוגימ ַײרד א ןופ רעמ טינ טרעיודעג טָאה ןסַײברעביא רעצנאג רעד
 ענַײמ ןופ רעװ ,טקרעמאב טוג לַײװרעד ךיא בָאה ןגעווטסעדנופ
 טָאה ןוא ןרימ ןופ סקניל ןסעזעג זיא יז .ערענעש יד זיא סענייכש
 וצ רעװש רימ ןיא טציא ,ןָאטעג קוק א רימ ףא לָאמ ןייא זיולב
 ךעלגעמ ,טרעביוצאב סרעדנוזאב יוזא ךימ יז טָאה סָאװ טימ ,ןגָאז
 ןָאק'ס ןריא קוק ןקיצנייא ָאיםעד טָא טימ רָאנ עקאט זא ,עליפא
 רימ ףא טלָאװ ךעלדיימ ערעדנא יד זופ רעצעמע ןעוו זא ,ןַײז רעייז
 -עג ןלעפעג רימ ,יד טָא יו יוזא טקנוּפ ,ענעי טלָאװ ,ןָאטעג קוק א
 ןעגנאגעגנָא טינ ןטולכאל רעבָא ךיא ןיב ייווצ ערעדנא יד .ןרָאװ

 סיורא ,שיט ןופ ןביוהעגפוא ןעמאזוצ ךיז רימ ןבָאה ריפ עלא
 ןעגנאגעגוצ ןוא סאג יד ןטינשעגרעביא ,ףיוה ןיא ךיקרָאג רעד ןופ
 םעד טפראדעג ןבָאה ייז .טדיישעצ ךיז רימ ןבָאה ָאד .ַײוומארט םוצ
 -וקעגנָא זיא רעמונ רעייז .ןעצ רעמונ -- ךיא ,סקעז רעמונ ילוומארט
 ךיז ןּפוטשוצנַײרא לדיימ "ףןַײמ , ןפלָאהעג בָאה ךיא ןוא ,רעֶירפ ןעמ
 וצ ןָאטעג עכָאפ א יז טָאה ,קידנרָאפּפָא .ןָאגאוו ןטקאּפעגלופ ןיא
 א ךָאנרעד ךיא בָאה ןריא ךָאפ ןקיזָאד םעד .טנאה רעד טימ רימ
 ךיא בָאה סעיצקעל יד ףא ,ןגיוא יד ראפ ןעזעג ןגרָאמירפ ןצנאג
 יפוא יוזא רימ וצ זיא סָאװ ,רעטנאקאב רעַײנ ןַײמ ןגעוו טכארטעג
 ,טגיילעג

 טרעקעגמוא ךַײלג ךיז ךיא בָאה טוטיטסניא ןיא םידומיל יד ךָאנ
 רעד ןיא ןפָאלעגנַײרא ףעקייט ןיב ןוא גנוניוונעמאזוצ ןיא קירוצ
 ןעמוק ךָאד טעװ יז, ;רערָאלק א ןעוװעג זיא ןבשזעכ ןַײמ .ךיקרָאג
 ןיא יז .ךעלשיט עלא טקוקעגמורא בָאה ךיא ."ערעשטעוו ןסע רעהא
 ןּפאנק טימ ןסעגעגּפָא ערעשטעוו ןַײמ ןיוש בָאה ןיילא ךיא .ןעוועג טינ
 וצ ,קָאטש ןטרעפ ןפא ּפערט יד רעביא ןפָאלעגפורא ןיב ןוא טיטעּפא
 -וטס ףניפ ךָאנ טימ ןעמאזוצ טניוװעג בָאה ךיא ּוװ ,רעמיצ ןיא ךיז
 -- ,ךארּפש עשישטילד יד ןענרעל שיט םאב טצעזעג ךיז בָאה'כ ,ןטנעד
 םורא טונימ עכעלטע ןיא ךַײלג רעבָא .ןעמאזקע זא ןעוועג זיא ןגרָאמ
 -ריפ , רעגייז ןַײמ ענעשעקיקאשזדיּפ רעד ןופ טּפאכעגסיורא ךיא בָאה
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 קוק א ןוא (ןטאט ןופ עשורעיעב טאהעג םיא בָאה'כ) ?רעזָאמ עמ
 םורא עלַײװ א ןיא .ןסעזראפ גנאל וצ טינ ךיז ךיא ןיב יצ ,ןָאטעג
 ,ןטשרע ןפא קָאטש ןטרעפ םענופ קירוצ ,ּפָארא ןפָאלעג ןיוש ךיא ןיב
 בָאה -- ,"ןסע ןעמוק זיא-סעדןעוו ךָאד זומ יז ,, .ןַײרא ךיקרָאג רעד ןיא
 ןשיװצ טיירדעגמורא םאטס ךיז ךיא בָאה לַײװרעד .טסיירטעג ךיז ךיא
 ןוא ,סיפ יד רעטנוא סעקטנאלציפָא יד ךיז טרעטנַאלּפעג ,ךעלשיט יד
 ןבלאה א טימ ןערבּפָא ךימ ןלעװ ייז זא ,טעָארדעג רימ ןבָאה ענעי

 .קידלוש ןַײז טינ ןלעװ ייז ןוא שטשרָאב ןקיכָאק רעלעט ץוט
 ןייג זומ עמ -- ,טגָאזעג ךיז וצ ךיא בָאה --- ,ןפלעה טינ טעוו'ס,

 ףא .ּפערט יד ףא ןבייהפוא ךיז ךיא םענ לָאמארעבָא ."שטַײד ןענרעל
 ךיז קוק ןוא םעטָא םעד רעביא ּפאכ ,ּפָא ךיז ךיא לעטש קָאטש ןדעי
 יד קעװא ךיז ןעִיצ סע ּוװ ,ןיהא---סקניל ףֹא ןוא סטכער ףא םוא
 ןוא ָאד ףוא ךיז טנפע עלַײװ עלא .ןרָאדירָאק עגנאל יד ןופ רעלַײמ
 ןַײש סאּפ א טימ טלעהאב טרעװ טַײקלקגוט יד ןוא ,ריט א טרָאד
 -פורא ןזיוואב טינ ךָאנ .רעמיצ ןטנפעעג םענופ סיורא טמָארטש סָאװ
 ךיז טזַײװ סע .ּפָארא רעדיוװ ןיוש ךיא ףיול ,קָאטש ןטרעפ ןפא ןייגוצ
 סיורא ןיב ךיא ןעוו ,ןאד דָארג --- ,קעווא ךיא ןיב ךיג וצ זא ,סיוא רימ
 .ןילרא ןיהא טנָאקעג ךָאד יז טָאה ,ךיקרָאג רעד ןופ

 סעדעי ןוא ,ןעצ לָאמ א ּפָארא ןוא ףורא ןפָאלעגמורא ךיא ןיב יוזא
 ןוא סענָאשקא עשלגניי ןַײמ זיא ,פערט יד קידנעמוקרעביא ,לָאמ
 ?!טנַײה .ןעז יז זומ'כ, :ןסקאוועג רעמ ץלא טפאשקנעב

 א ןופ ליפעג ןטימ טנאּפשעג ךיא בָאה טכאנאב רעגייזא ףלע םורא
 ,גנוטסעפ עטסרעווש יד ןעמונעגנַײא סָאװרָאנ טָאה סָאװ ,םראדנאמָאק
 יד ףא וצפורא ןייג וצ ןעוועג גנירג רעייז ןיוש רימ זיא לָאמ סָאד
 ןענַײז טרעטאמראפ יוזא ,סיפ יד טליפעג טינ בָאה ךיא שטָאכ ,ּפערט
 -לָאקּפָאס ,טנגעגאב יז בָאה'כ .ריא טימ ןעגנאגעג ןיב ךיא ,ןעוועג יז
 זיא יז ןעװ ,קָאטש ןטירד ןוא ןטייװצ ןשיװצ ,לדיימ "ןַײמ, ,ףָאס
 רַאּפ א עדייב רימ ןענַײז עקידנגַײװש .ךעמיצ ןיא ךיז וצ ןעגנאגעג
 -רעד ,ּפערט יד ףא ןרעדנא ןגעקטנא סנייא ןייטש ןבילבעג סעלַײװ
 -עגנַײא יז בָאה ןוא טַײקטסײרד טימ ןעמונעגנָא ךיז ךיא בָאה ךָאנ
 טלעטשעגקעווא ךיז רימ ןבָאה ןטרָאד .קָאטש "ןיײמ , ףא ךיז וצ ןדאל
 א זיא'ס .עייראטאב רעסייה רעד ןבעל ,רעטצנעפ םאב רָאדירָאק ןיא
 ןענַײז טכענירעטניו עגנאל יד ןיא .םעראוו ןוא לקנוט ;טרָא ליווו
 עשיטנעדוטס קיצניװ טינ טרעקאלפעצ ךיז ןבָאה ןוא ןעמוקעגפוא אד

 ,סעבי
 ןגעװ טלייצרעד רימ טָאה יז .טדערעגרעדנאנאפ ךיז ןבָאה רימ

 עג יז טָאה-- ,לושיגנאפנָא ןא ןיא עקרערעל א ןַײז לעוו'כ, .ךיז
 ךיא בָאה ,טדערעגסיוא סָאד טָאה יז סייב ,ןריא ןעזסיוא ןטיול .טגָאז
 א ןַײז --גנאלראפ רעסייה ריא ךעלקריוו זיא סָאד זא ,ןענאטשראפ
 ןַײז ריא אב טעװ עקרערעל א ןופ טעברא יד זא ןוא ,עקרערעל
 ןריא ּפָאק םעד טָאה יז .ןָאטעג שוק א יז בָאה ךיא .ביל ןוא טגײלעגנָא
 : ,טסורב ןַײמ וצ טעילוטעגוצ סָאװטע

 א וצ ןופ לָאז סנַײמ קילג סָאד זא ,קידנבָאה עריומ יו טקנוּפ
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 ןכיגניא לדיימ ןטימ ךיז ךיא בָאה ,ןרעװ ןענורעצ טינ סקּוװנָא ןלענש
 .ןפַאלשעג ןיוש ןענַײז עלא .רעמיצ ןיא ךיז וצ קעווא ןיב ןוא טדיישעצ

 ןַײמ ןיא טונימ עכעלקילג יד טָא ןעקנעדעגראפ טלָאװעג בָאה'כ
 יעקיקאשזדיּפ רעד ןיא טנאה יד טקעטשעגנײרא בָאה ךיא ןֹוא ,ןבעל
 ,רעגייז רעד טציא טלאה לפיוו ,ןָאט וצ קוק א ענעש

 יד טקעטשעגנַײרא רעדיוו בָאה ךיא .ןעוועג טינ זיא רעגייז רעד
 ןיא ןגיולפעגכרוד רימ אב זיא -- זיז, .ָאטינ--- ענעשעק רעד ןיא טנאה
 ףיז ךיא בָאה רעטכארבעגפוא ןא ןוא ?!עקרענַײגיצ א זיא יז -- ,ּפָאק
 ךימ סע טָאה טציא רָאנ ,ּפערט יד רעביא ןפיול טזָאלעג לָאמארעדיװ
 ןעוו ,טגָאירעד יז בָאה ךיא .עביל ןופ לגילפ יד ףא טינ ןגָארטעג ןיוש
 טרעהרעד .ןטייווצ ןפא קָאטש ןטירד םענופ טעוװערעקראפ סָאה יז
 טקנוּפ ,דלימ ןוא טקוקעגמוא ךיז יז טָאה ,טירט עקיכליה ךיז רעטניה
 ,רימ וצ ןָאטעג לכיימש א ,טריסאּפ טינרָאג טלָאװ'ס יו

 ,ןעירשעגסיוא לָאק ןַײמ טימ טינ ךיא בָאה --!רעגייז םעד רעהא --
 ,פערט ייווצ ןופ ךעלאהעמ א ףא ךָאנ ריא ןופ קידנעַײז

 -גוווראפ רעפיט טימ רימ ףא ןָאטעג קוק א ,ןייטש ןבילבעג זיא יז
 טָאה ,טנָאמרעד סעּפע ןגעוו ךיז טלָאװ יז יו טקנוּפ ,ךָאנרעד .גנורעד
 :טגָאזעג ליטש יז

 ןיהא םיא בָאה ךיא ,ענעשעק-ןזיוה רעד ןיא ךוז א םיֹא וט --
 ןקראטש א טָאה רענַײד רעגייז רעד .קאשזדיּפ םענופ טגיילעגרעבירא
 .ץראה ןַילד טּפאלק סע יװ ,ןרעה וצ טרעטשעג רימ טָאה רע ןוא ,גנאג

 .ענעשעק-ןזיוה רעד ןיא ןגעלעג זיא רעגייז רעד ,ךעלקריוו
 ,טלמרומעגסיורא ךיא בָאה -- !רימ קידלושטנא --
 זיא ןוא קילב ןקידנטכינראפ א ןָאטעג ףרָאװ א רימ ףא טָאה יז

 ,ּפערט יד ןופ יירדעג םעניא ןדנּוװשראפ



 געיעג ףֵׁש 66 02

 -רעדָאי םיא אב זיא רעווייא רעדעי :ץערעכַאב
 ,טראה ןוא טיור-- ןקאנ רעד .טסעפ ןוא קיד
 רע .דמערפ סעּפע ךיז רע טליפ ךעלדיימ טימ

 ,טַײז ןיא רָאנ ,ןילרא ןגיוא יד ןיא טינ ןוא טזעגיורבעגנָא ייז ףא טקוק
 יז ןופ ענייא ןייק סָאװ ,סאק ןיא יװ טקנוּפ ,רעיוא ץיּפש ןפא ץעגרע
 ,טבילראפ טינ ,רעכָאב ןרעטלע ןא ,םיא ןיא טציא זיב ךָאנ ךיז טָאה

 טגָאזעג םיא וצ טָאה -- ,געיעג ףא ,ןאקוק ןייק ןרָאפ טעװ ריא --
 -ניפ ץיּפש יד ףא טלעטשעג ךיז ןוא דרעמָאק ןופ רעייטשרָאפ רעד
 טכאמ קורדנילא ןקידיירפ א ראפ סָאװ ,ןקוקוצנָא רעסעב יידעק ,רעג
 ,גנוי ןפא ערוסב ןַײז

 יוו ,טליפרעיז ןוא טגערפעגרעביא ןעמיש טָאה ---?געיעג ףא --
 -עג טָאה ךעלבַײל עטקירטשעג עמעראוו ייווצ יד רעטנוא ץראה סָאד
 ,לרָאטָאמ ןרָאװעג עילאק א יװ ,ןגָאלש ןעמונ

 ןוא ,קינילקילָאּפ יד ךיז טניפעג'ס ּוװ ,טגערפעגכָאנ ךיז טָאה רע
 -עג טינ לָאמנייק ךָאנ ךיז רע טָאה סעכָאלוצ ףא יוװ רָאנ .ןיהא קעווא
 ןא בלאה זיב ןענאטשעג זיא רע ןעװ ,ןאד יװ ,טנוזעג יוזא טליפ
 ,טעניבאק סרעטקָאד ןיא רענענַאטעגסיױא

 ןיא ערעשטעוװ ןסעגענּפָא טָאה רע יװ ,םעדכָאנ ,גָאט ןטירד ןפא
 -עג טנעגא רעד םיא טָאה ,טקנוּפ-רערעדנאוװרעביא םאב ךיקרָאג רעד
 -עגקעווא זיא ןעמיש ןוא ,ןָאגאוו ןיא טצעזעגנַײרא ,טעליב א טפיוק
 ךיז טנכערעג ךיוא רע טָאה שטיװָאדימס ןיא .שטיוװַאדימס ןייק ןרָאפ
 ,ןישאמטסאל א ןפָארטעג רעבָא רע טָאה ,קינילקילָאּפ ןיא ןּפאכנַײרא

 -גראווכיור רעקיטרָא רעד ןופ רעוט יד .ןאקוק ןיא ןעגנאגעג זיא סָאװ |
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 ,טקילגעגּפָא קראטש םיא טָאה סָאד זא ,טגָאזעג םיא ןבָאה רָאטנָאק
 .געט עכעלטע ןישאמ א ףא ָאד ןעמ טראוו ךעלנייוועג לַײװ

 -ביטשיםייל עקירעדינ ןזיוואב ךיז ןבָאה ,סעמראוו וצ ,ןגרָאמ ףא
 יפרָאד רעד ןוא לוש יד קיטנעק ,סעדַײבעג ערעסערג ייווצ ןופ .ךעל
 ףךעלכיור עכעליולב עקיטכיזכרוד עצרוק טימ טעקּפיּפעג טָאה ,טאר
 ןסקאוועג ָאד זיא דלאוו רעד .סנעמיוק עטיירב ןוא עקירעדינ יד ךרוד
 עשימייה ,עליטש יד טָא ראפ ,דלאוו רעד ,ןטָארטעגּפָא זיא רע .רעטיש
 ןאּפש עכעלטע טימ יידעק ,םעטָא םעד רעביא ָאד טּפאכ רע ,ךעלכיור
 ןטסרעװ עטליײצעג טינ ,עגנאל ענַײז ןטיירּפש לָאמארעדיוו רעטַײװ
 | ,שינעדליוורוא

 ןכָארקעגּפָארא רענייב יד ןיא קאנק ןקיכליה א טימ זיא ןעמיש
 -עג עטאשט רעצנאג א ןופ עטיילגאביךעליירפ א .ןישאמ רעד ןופ
 ריא ףא טראוועג יוװ רָאנ ןבָאה סָאװ ,טניה עקיסקּוװרעדינ ןוא עטקאּפ
 -עּפש .עזאב-טפאנ רעד וצ ןגָארטעגקעװא ךיז ןישאמ יד טָאה ,ןעמוק
 םענָא ןוא שאר ןָא ןיוש ןוא ,טרעקעגמוא ךיז יז טָאה לסיב א רעט
 ,סיוא טזַײװ ,וועשִיי קע ןיא ץעגרע ןדנווושראפ קסארט ןקידרעירפ
 ,רעגעלטכאנ ףא

 ,טניה עטאשט רעד טימ טלגנירעגמורא ןעוועג טציא זיא ןעמיש
 םיא אב .ןישאמ רעד ךָאנ ןפיולוצכָאנ ןרָאװעג סעמינ זיא ייז סָאװ
 ןַײרא זיא רע ,ןפיילש יד ףא ןרעדָא יד ןוא ינק יד טרעטיצעג ןבָאה
 -ריפ ןטלאק ןיא ןייטש םעטָא ןטעַײטראפ טימ ןבילבעג ,בוטש א ןיא
 ןופ לטנעה ענרעצליה סָאד ןעמונעגנָא רעגניפ ןייא טימ טָאה רע .זיוה
 -סיורא טָאה'ס ןוא ,טכַײפ ןוא ןבירעגסיוא ןעוועג זיא סע ,ריט רעד
 -עווש א טבַײר עמ ןעוו יװ ,גנאלק א םעד וצ ךיז ןרירנָא םאב ןבעגעג
 ,זָאלג ןיא עלעב

 ,לָאק א ריט רעד רעטניה טרעהרעד רע טָאה -- !ידָאכוװ איַאמ --
 -טגאוועג רעד טימ ןוא טפול ןעגנול עלופ ןעמונעגנָא טָאה ןעמיש

 ןרעוּוצנָא סָאװ טינ סנייצלא ןיוש טָאה סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ טַײק
 -עגרעביא ןוא ריט יד ןָאטעג ףוא סיר א טנעה עדייב טימ רע טָאה
 ,לעווש יד ןטָארט

 רעמיצ ןטימ ןיא ענייא ,סעינאּפמָאק ייווצ ןסעזעג ןענַײז רעמיצ ןיא
 ןעמיש .ןלוטש ףא ,וצ-רעטצנעפ םוצ ,ערעדנא יד ,דָאר א ןיא ליד ןפא
 ןגיובעגנָא ,ליד ןפא ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,יד ןבעל ןלאפעגרעדינא זיא
 ,ןטימניא ןענאטשעג טרָאד זיא סָאװ ,לסיש רעד רעביא ןרעטש םעד
 ,טנכערעג טָאה רע-- ןָאטעג לקָאש א ךיז ריא רעביא לָאמ ַײרד ןוא
 ,ךיז ןסירגאב ןופ געהנימ טרָאס אזא ןַײז ףראד עדליוו יד אב זא

 ןעמוקנָא ןלעװ ךיג .ןסע ןרעביא ןעלסיירט טינ ךיז ףראד עמ --
 םיא וצ טָאה---,ךייה רעד ןיא ןציז ךיוא ןלעוװו רימ ןוא ,ןלוטש ךָאנ
 רעד ןוא יורפ יד .ףלעװצ רָאי א ןופ עלעדיימ א ןָאטעג גָאז א
 טכַײל יז ןבָאה ,ןטַײז עדייב ןופ ריא ןבעל ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,לבצנאמ
 ,טסאג א טקידיילאב יז ןוא ןזָאלעצ זיא יז ַײמעלאה ,ןָאטעג עכרוטש א

 -עג לופ רעמיצ רעצנאג רעד םעצולּפ זיא -- !רָאטקָאד ,רָאטקַאד --
 -יש ךיז טָאה עגֶער רעטשרע רעד ןיא .יירשעג ןקידיירפ א טימ ןרָאװ
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 עלא .םעלָאכ ןיא ןעיירשעג יד רע טרעה סָאד זא ,טכודעג ןענעמ
 יּפִא טינ ,רעטקָאד רעד .רעטרע ערעייז ןופ ןעגנורּפשעגפוא ןענַײז
 זיא סָאװ ,רעמיצ ןרעדנא םעניא קעווא ךיגפא זיא ,ךיז קידנלעטש
 "עג ליטש ךַײלג זיא סע .טנאוועג קיטש א טימ ןעגנאהראפ ןעוועג
 ,ןרָאוװ

 -עגמורא רעטקָאד רעד טָאה ,רעקנארק רעד ןופ ןעגנאגעגסיורא
 -גאהעגּפָארא זיא סָאװ ,עלעגיוו סָאד ןָאטעג גיוו א ,רעמיצ םעד טקוק
 -רעד .קירעדינ וצ טגנעה סע זא ,טגָאזעג ןוא ,עילעטס רעד ןופ ןעג
 טָאה ,רענאשזדיבָאריב א םיא ןיא טנעקרעד ןוא ןענעמיש ןעזרעד ךָאנ
 :טגערפעג רעגַײנ טימ רע

 ךיא ןיב ָאד ?ןאשזדיבָאריב ןיא ,רעטנעצ ןיא ךיז טרעה סָאװ --
 ראפ ןלייצרעדוצסיוא ןביוהעגנָא רע טָאה -- ,סעכיוק ןָא ןבילבעג ןיוש
 -וקעג רעהא ןיב ךיא ןעוו ,קירוצ רָאי ַײרד טימ -- .ןשטנעמ ןשירפ א
 -ראפ ךימ טָאה סע .ןזַײװ טלָאװעג טינ רימ וצ רענייק ךיז טָאה ,ןעמ
 טימ ןעמ טפיול טציא .ןאקוק ץנאג םיא ךָאנ ןוא ןאמאש רעד ןטלָאש
 -- ,טָאטש ןיא קירוצ םוא ךיז טרעק ריא ביוא .קנערק רעטסדנימ רעד
 לײטּפָא-טנוזעג ןיא ןַײרא טרָאד טייג זיא--,ןָאטעג טעב א רע טָאה
 -ניי ןקישוצ טגנידאבמוא לָאז עמ ,ןעמָאנ ןַײמ ןופ ,עטיב ,טגָאז ןוא
 -אר טעשָאּפ ךימ טעװ ריא .ןטנעמאקידעמ ןוא לאנָאסרעּפדעמ ןרעג
 !ןעוועט

 רעטנַײשעגפוא ןא ןעמיש טָאה -- ,רעטקָאד ,םוא ךיז רעק ךיא --
 טָאה רע --- ,טאמילק רעד .םוא ךיז ךיא רעק עדאווא -- ,ןעירשעגסיוא
 ןבָאה סָאװ ,עטכיּפ א ןופ ןגַײװצ ייווצ ףא רעגניפ א טימ ןזיוואב
 א ןופ רעגרע ,טױט א רימ ראפ זיא -- ,רעטצנעפ ןיא טקוקעגנַײרא
 ,טיוט

 רע טארוקא ,ןָאטעג קוק א לָאמאכָאנ םיא ףא טָאה רעטקַאד רעד
 סָאװ ,שטנעמ א יװ ,טליפרעד ךיז ןוא ,ןעזרעד טשרָאקָא םיא טלָאװ
 ,קידנעניימ ,רעייגכרוד א עציײלּפ רעד רעביא פאלק א ךעלטנַײרפ טיג
 ,רעטנאקאב א זיא'ס זא

 וירב א טקישעגקעװא ןיוש בָאה'כ זא ,ןסעגראפ רָאג בָאה'כ --
 טימ ןָאטעג פוטש א ןוא טגָאזעג ְָהֵע טָאה -- ,ןטנעמאקידעמ יד ןגעוו
 ,ריט יד טנאה רעד

 א ףראד עמ ?וירב א טָאה עדרעװ א ראפ סָאװ ?ווירב א --
 םענעסקאועצ ןטימ טמיוצראפ ןעמיש םיא טָאה-- ,ןקיש ןשטנעמ
 ,גנאגכרוד םעד ףוג

 ןייק ןוא ןטנעמאקידעמ ןייק טינ טוילָאסבא ,רעוואכ ,ףראד ךיא --
 קוק א קידלודעגמוא ןבעגעג טָאה רעטקָאד רעד -- ,...לאנַאסרעּפדעמ
 ןיא ךָאנרעד ,לָאטיּפש ןיא ןפיול טפראדעג ןיוש טָאה רע ;רעגיײז ןפא
 רערעגנעל א ףא ןרָאפסיױרא טנװָא ןיא טנַײה ךָאנ ןוא טאריוועשִיי
 ,טנגעגמוא רעד ןיא טַײצ

 ראפ טּפאכעגנַא ןעמיש םיא טָאה -- ,שטָאכ ךימ טכארטאב זיא --
 םעד ראפ ךָאד טמענ ריא !ךָאד ךימ ריא טזומ ןטכארטאב -- ,לסקא ןא
 !טלעג
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 ןייק ךיא בָאה טציא ,רעטעּפש רָאנ ,ךַײא ךיא לעװ ןטכארטאב --
 ןופ לסקא םעד טַײרפאב םיוק טָאה רעטקָאד רעד -- .טינ עגער עַײרּפ

 ,ןסיורד ןיא ןעגנורּפשעגסיורא ןוא עינָאלד רענרעזַײא סנעמיש רעטנוא -
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 ךיז ,יינש א ןלאפעג זיא רעטצנעפ ןקירעדינ ןרעטניה .טכאנ טעּפש
 יד ןופ ןעמאטש יד םורא טּפעלקעג ךיז ,ןגַײװצ יד ףא טגיילעג ךייוו
 ןציּפש ייווצ ןשיװצ ןעגנאהעג זיא יינש טימ עטעייווראפ א .רעמייב
 טקוקעג ןעמיש טָאה טַײקזיב א טימ .ענָאװעל עגנוי א סעבמעד ןופ
 .טקעװעגפוא טכאנ עבלאה עמאס טציא םיא טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןפא

 --,קעװא ךךיא רָאפ ,ןקוקמורא רָאנ ךימ טעװ רעטקָאד רעד --
 רעד וצ רעטנעענ ץלא טקורעג ךיז ןוא טמורבעג סאק טימ רע טָאה
 -סיוא ןא טַײקמעראוו רעסיוא ריא אב טכוזעג יװ ,טנאוו רעמעראוו
 ,שינעקישנָא רעקיטכאנאב רעקיזָאד רעד ןופ גנוזייל

 רעד ןופ ,סיפ עטלעטשעצ טיירב טימ ןענאטשעג זיא שטנעמ רעד
 -עג א ןגָאלשעג טָאה ,ּפיל לקניוו א ןיא טקעטשעג טָאה סָאװ ,עקּפיּפ
 ,ךיור למעדעפ טלזיורק

 םענופ ,ןדניש טינ לכלעפ סָאד לָאבָאס םענופ ,ןייג טינ געיעג ףא --
 אב רע טָאה--?ןבעל רענַײמ טעוװ יוזאיו .ןסע טינ שיילפ סָאד ןאזאפ
 - ,טגערפעגכָאנ ךיז ןענעמיש

 ןכלעװ טימ ,לקער סָאד ּפָאק ןופ ןגױצעגּפָארא טָאה ןעמיש ןעוו
 ,ליטש ןוא טסוּפ ןעוועג ןיוש זיוה ןיא זיא ,טקעדעגרעביא ןגעלעג זיא רע
 ןבָאה ןוז ךעלקיסאּפ ייווצ ,דמאז טימ ןטָאשאב ןעוועג זיא ליד רעד
 -רעד ךיז טָאה ןעמיש .ןגיוא יד טדנעלבעג ,רעטצנעפ ןופ טּפיזעג ךיז
 -נָא עילַאװאּפ ךיז טָאה רע .טקעוװעג טכאנאב םיא טָאה עמ זא ,טנָאמ
 םיא טָאה עמ סָאװ ,עקנאדרעב יד ךיז טימ קידנּפאכראפ ןוא ,ןָאטעג
 "פוא קעוװא רע זיא ,רָאטנָאק רעשטיווָאדימס רעד ןיא ןבעגעגסיורא
 ,רעטקַאד םעד ןכוז

 ןייק ןרָאפעגקעווא זיא רעטקָאד רעד זא ,ןזיוועגסיורא ךיז סָאה'ס

 ןעמיש ןוא ,ןענאדנופ רעטעמָאליק ףלעווצ לקאכאס ,אגנאטקיד-רעדינ

 ,סופוצ ןיהא ןזָאל ןצ ךיז טמיטשאב סָאה

 / טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה ,טירט טרעדנוה א בוטש ןופ ןעגנאגעגּפָא
 ,טפלעה רעד ףא דלאוו םעד טמיוצעגרעביא טָאה סָאװ ,לכַײט ןבעל
 -עג ךיז רע טָאה ,רעגניפ ץיּפש יד ףא ,םעטָא םענעטלאהראפ א טימ
 "ירא םעלָאשעב ךַײט םעד זיא רע .זַײא ןטיינשראפ ןרעביא ןייג טזָאל
 ןיא ףיט טריפעג טָאה סָאװ ,עקשזעטס רעד טימ קעוװא זיא ןוא רעב
 םענופ ךַײלג רע טָאה ,קירוצ ףא ןעשזדנָאלבראפ וצ טינ יידעק .דלאוו
 א זיב טָאה רע .םינָאמיס ןכאמ ןביױהעגנָא ךַײט ןכָאנ םיוב ןטשרע
 א רעמייב יד ףֹא טגיילעצ ,סענעשעק עלא טקידיילעגסיױא לקערב
 -שירט א טָאה טנעַאנ רָאג .ךעלריּפאּפ ,ךעלקירטש ,ּפענק קעטנַאיאמ
 -סיוא ןיילא ךיז ראַפ טכירעגמוא טָאה ןעמיש .לגַײװצ א ןָאטעג עשט

152 



 ייונק ֹא ןטלאהראפ ךיז טָאה ןטפולרעדניא יװ ,ןעזרעד ןוא ןסָאשעג

 ;ךיז טלקַײקעגּפָארא ךָאנרעד ןוא לכעל

 םיא טָאה סָאװ ,שינעקישנָא יד ןענאטשעג זיא ןענעמיש ןגעק
 ,ןיײלרא דלאוו ןיא געיעג ףא ןּפעלש טלָאװעג טכאנאב

 -- ,ןלייצרעד ןביוהעגנָא רע טָאה -- ,אגנאטקיד ןופ טייג רענַײמ --
 /  .אננאטקיד-ןביוא ןייק ,רעטַײװ ןרָאפעגקעווא זיא רעטקָאד רעד

 טרעהעג טינ ןוא ןגיוא רַאּפ א םיא ףא טצָאלגעגסיוא טָאה ןעמיש
 טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ ןעמ ןָאק יװ ,טרעדנּוװעג טָאה םיא .טינרָאג
 קיור א טימ ןדייר ,עַײכ א .ןסָאשרעד טנעה ענעגייא יד טימ ןיילא
 | ,לָאק ךעלשטנעמ

 קנעװע םענופ עכַאּפשימ רעד ןיא ןעמ טָאה טנװַא םענעי ןיא..
 ןעוועג ןאזאפ רעטעפ א רעיײז .ןאזאפ סנעמיש ןסעגעג קיל-יליק
 םיא טָאה עטסָאבעלאב יד ,דָאר רעד ןיא עלא טימ ןסעזעג זיא ןעמיש
 עטניורבעגוצ-קאמשעג סָאד ןעוו ןוא ,קעלייכ ןטשרע םעד טגנאלרעד
 טלקניפעג ץלא ךָאנ טָאה ,ןסעגעגפוא ןעװעג גנאל ןיוש ןיא שיילפ
 א ןסישרעטנוא  ,לגיופ רעקידנלאפ-קידנעלּפאצ א ןגיוא ענַײז ראפ
 ןעמיש טָאה-- ,ןאשזדיבָאריב ןיא ןעגנערב ןוא סענאזאפ קילדנעצ
 ןאד טלָאװ רע יװ ,טלעטשעגרָאפ ךיז עַאנאה טימ ןוא טכארטעג
 ,טַײלסדנאל ענַײז אב ןגיוא יד ןיא ןסקאוועגסיוא

 + א א

 רעביא טנגעגמוא רעד ןיא טַײװ ןרָאפעגקעווא זיא רעטקַאד רעד
 ושיי-רעגעי יד רעביא ,"זָאכמָארּפסעל , ןופ ןקריצאב ענעפרָאװעצ יד
 ,עסיורג ןעוועג ןענַײז טסערפ .טרעקעגמוא טינ ץלא ךיז ןוא םיוו
 ערטסקע ,סעטנוא עסַײװ עכייוו רָאּפ א ןָאטעגנָא טָאה ןעמיש .עפַײטש
 ייר ןטיירב א טימ לצלעּפ א ןעמוקאב טָאה רע .םיא ראפ עטיינעגפוא
 ,ןרעיוא עגנאל טימ לטיה א ,ןעמ

 םעד "ןענעייל  ןעמונעג רע טָאה ןיילא ךיז ראפ טקרעמאבמוא
 טקנוּפ ,טצירקעגסיוא טָאה טָא .ענַײז ןרוּפש עלופסעדיוס יד ,דלאוו
 ןוא ןגנירג ןַײז ,יינש ןטרירעגיטינ ןרעביוז ןפא טלעטשעג ןקָאּפ יו
 םעד ןיא ,ָאד טָא .לזעה סָאד ףָאלעג םענעקַארשרעד-טיוט ,ןקיטסאה
 ןלאפעגנילרא זיא ,רער א יװ ,סיוא טעז סָאװ ,לעלָאכ ןלָאמש ןוא ןפיט
 -ליצעגנָא סרעגעי םענופ ןפָאלעג זיא יז סייב ,עילֹוזָאק א סופ א טימ
 -ראפ ןוא טיוט ןופ ןסירעגסיורא סנטַײצאב ךיז טָאה יז .סקיב רעט
 ןעגנורּפש עטרעטנָאלּפעג ןוא עסיורג יד ןענַײז טָא .גראב-ףורא ןדנוװש
 עטלּפמעטשענּפָא--ןרוּפש ערעדנא ןענַײז טָא רָאנ ,לסקיפ םענופ
 "עגסיורא ןענעמיש אב ןבָאה ןרוּפש עקיזָאד יד ,סעװשעדָאּפ ןוא לפאנק
 -קאוורעד ןייק ןופ טינ זיא טָארט רעד .ערעדנא עלא יוװ ,רעגַײנ רעמ ןפור
 רעד יװ ןוא .לדיימ א רעדָא דניק א סע זיא ץלא ןופ רעכיג .םענעס
 רע טָאה ,ךעלדיימ ןגעוו ךיז טנָאמרעד רע ןעוו ,זיא רענַײז רעגייטש
 ,טערומכראפ ךיז
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 ןבָאה ייז .טירט יד ןופ ןרוּפש יד טול טעוװערעקראפ טָאה רע
 ,אגנאטקיד ךַײט םוצ גנוטכיר רעד ןיא ,סקניל טריפעג

 ,גראב א ףא ןבייה ןעמונעג עגַײט יד ךיז טָאה גערב ןקניל ןפא
 סע ,קידנפיולטנא סנטַײצאב יוװ ,וצ-למיה םוצ רעכעה ןוא רעכעה ץלא
 א יוזא ןפָאלעגּפָא .ךַײט רעד ןציילפראפ טינ טַײצ-ענסעװ יז לָאז
 קידעּפושעמ קראטש דלאוו רעד ךיֹז טָאה ,ךייה רעד ןיא ךעלאהעמ
 -עגמורא .רערעטיש ןעוועג רע ןיא ָאד--לָאט א ןיא ןזָאלעגּפָארא
 -עגסיוא קידענושעמ א ,טנעה יד טקעלקעג ןבָאה סע לפיוו ףא ,טּפאכ
 -ראפ ,שטנעמ א ןענאטשעג לָאט ןיא זיא ,במעד א ןופ םאטש ןטיירד
 ןּפעלשסיורא טווורּפעג טָאה רע ,יינש ןיא ינק יד רעביא זיב ןעקנוז
 -ראפ רעפיט ךָאנ רע זיא ,םענייא טּפעלשעגסיױרא םיוק רָאנ ,סיפ יד
 ןָאטעג גָאז א ןעמיש טָאה -- "לדיימ א עקאט, .ןרעדנא ןטימ ןעקנוז
 רע טָאה טלַײעג טינ .טקוקעגנַײא רעסעב ךיז טָאה רע ןעוו ,ךיז וצ
 -סיוא ךיז ,ןאּפש ןרעסערג א ןָאטעג ,ןטנוא ףא ןזָאלּפָארא ןעמונעג ךיז
 -עגוצ ךיז רָאנ ,ןעגנאגעגוצ טינ רע ןיא לדיימ םוצ ןוא ,טשטילגעג
 טָאה ךָאנרעד .ןבייהפוא ךיז ןפלעה טזומעג םיא ךָאנ טָאה ענעי .טלקַײק
 םענופ ןביוהעגסיורא ןוא טנעה יד טימ יז טרעמאלקעגמורא ןיוש רע
 ,םערופ א ןופ סקעבעג א סיורא טמענ עמ יו ,יינש

 א ןופ ןעמונעגּפָארא טָאה לדיימ סָאד --?טַײװ ךָאנ זיא ןאקוק --
 עטקיטניװראפ יד וצ ןגָארטעגוצ סע ןוא יינש עלעקטילּפ א םיוב
 ,טגָאזעג יז טָאה-- ,װעַײּפאשט , טנַײה ןעמ טזַײװ ןטרָאד -- .ןּפיל
 ןָאטעג קוק א רעגַײנ טימ יז טָאה עסַײמסיײב .יינש םעד קידנעגנילש
 רעד טינ סָאד ןזיא יצ :ןענעמיש ףא לכיט ןקידלמילב ןרעטנוא ןופ
 ןיא טנַאזעגוצ ריא טָאה רעטקָאד רעד ןכלעוו טימ ,רעכָאב רעבלעז
 ?ןענעקאב וצ ןאקוק

 יז טָאה ןוא וועשיי-רעגעי ןיא ייז אב ןעוועג זיא רעטקָאד רעד
 ?סעּפיוטס עסַײװ , יד אב רָאנ .לרופ ןַײז ףא טריפעגרעטנוא געוו קיטש א
 טעװ רע זא ,טגָאזעג טָאה רע .לפרעד א ןיא טעווערעקראפ רע טָאה
 -מוא ןעמאזוצ ךיז ןלעװ ייז ןוא ?װעַײּפאשט , ףא ןאקוק ןיא ןַײז טנַײה
 . .קירוצ ןרעק

 סָאװ ,עקשזעטס רעד ףא לדיימ סָאד טריפעגסיורא טָאה ןעמיש
 ריא ףא טקוקעג רעמ רע טָאה ,געהנימ ןַײז ַײרט .ןאקוק ןייק טריפ
 ןָאטעג ביר א ריא לָאמ רָאּפ א רע טָאה ןגעווטסעדנופ .רעיוא ץיּפש
 ץעַײרקָא ןא לקעז ןַײז ןופ ןעמונעגסיורא רע טָאה ךָאנרעד ,טנעה יד
 טסע יז יװ ,טקוקעג טָאה רע .ףָא קיטש טעילאמסעגוצ א ןוא טיורב
 עכעלבָארג יד ,ןקאבניק יד ריא אב ןטעברא סע יװ ,טיטעּפא טימ
 ךיוא ךיז טָאה םיא ןוא ,ןייצ עקידנעלקניפ עסיורג יד ,ןפיל עצרוק
 ,רעטַײװ קעווא ייז ןענַײז ,עטאז ,עטורעגּפָא .ןסע טלָאװראפ

 ןעמיש טָאה -- ,טרָא עמאס םוצ ןיב ןריפרעטנוא ךיד לעװ ךיא --
 .ןעזדנַאלבראפ ךָאנ וטסנָאק טינא-- ,לדיימ םוצ טגָאזעג

 -ףיט א ןלאפעגוצ ןיוש זיא סע ןעוו ,ןעמוקעג יז ןענַײז וועׂשִיי ןיא
 -סיוא ,דלאוו ןרעביא ןביוהעג ךיוה ךיז טָאה למיה רעד .טנװַא רעיולב
 ןענַײז עטלא ןוא עגנוי-- םיושיוט עלא .ןרעטש טימ ךיז ןטָאשעג
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 ראפ .ןאמאש ןופ קעטנַאיאמ םענעזעוועג םעניא-- בולק ןיא ןעוועג
 ,טעַײטסעג טינ ןציז ףא טֹרָא ןייק ןיוש טָאה לדיימ ןטימ ןענעמיש
 טָאה קיל-יליק .ריט רעד אב לקניוו א ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה ייז ןוא
 -עג טעב א ,קנאב רעד ףא טכאמעג רעגנע ךיז ,לרָאּפ סָאד טקרעמאב
 ,ןקורּפָא ךיז םינייכש יד ןָאט

 ,ןעייווצ ראפ טרָא ךָאנ ןאראפ זיא סע ,ךיז טצעז --
 יד ,ןסירעג טפָא ךיז טָאה םליפ רעד ."װעַײּפאשט , ןזיוועג טָאה עמ

 ןשירעגעי ןלענַא;סעּפָארּפ טימ ,םוטש ןגָארטעגרעביא ןעמ טָאה גָאלּפ
 ,דלודעג

 ןגיילסיוא ןוא רעפראוונליוק ןופ ןסיש ןעמונעג טָאה עקנא ןעוו
 -עגנילרא לדיימ סָאד טָאה ,רעיידראוגסַײװ יד ערעדנא יד ךָאנ ענייא
 ןפיל עסייה טימ ןוא רעריא ןיא טנאה סנעמיש טקירדעג ןוא טּפאכ
 :רעיוא ןיא םיא טעשטּפעשעג

 | ,,,טוג ,יוא ,טוג --
 יןביוא ,אגנאטקיד-רעדינ ןופ רעקעהדלאוו ,ןאקוק ןופ סרעגעי יד

 טעּפוטעג ןבָאה "רימאס, טריװלָאק ןופ סעקינטריװלָאק ,אגנאטקיד
 ;ןעירשעג קידיירפ ןוא ךיוה ,סיפ יד טימ

 !טוג ,יוזא טוג ,גנאלרעד ,עקנא ,ייז גנאלרעד --
 ,לדיימ םוצ טנַאזעג ןעמיש טָאה-- ,ָאניק טפָא ַאד טזײװ עמ --

 ןדעי טסלָאז וד רָאנ--.לאֹז ןיא עטצעל יד ןבילבעג ןענַײז ייז ןעוו
 ,ןעמאזוצ ןייג רימ ןלעוו ,ןעשזדנָאלב טינ לָאמ

 גערפ א לדיימ סָאד םיא טָאה--?דגאי ןיא סע טייג יװ ןוא --
 .ןָאטעג

 ריא טימ קידנעיײיג סָאװ ,ןסָארדראפ טָאה ןענעמיש -- .טייג'ס --
 ןַײז ריא ןזַײװ וצ ןסעגראפ רָאג רע טָאה ,ןאקוק זיב געוו קיטש אזא
 ,טסנוק-רעגעי

 ןטָאש א סנצעמע ןזיואב םעצולּפ ךיז טָאה רעטצנעפ ןרעטניה
 ,ןדנווושראפ ךַײלג ןוא ןטלאהראפ עגער ןייא רָאנ ךיז טָאה ןטָאש רעד
 -רעדנָא ,ָאש א רעשפע לדיימ ןטימ בולק ןיא ןסעזעג ךָאנ זיא ןעמיש
 ןאד ןוא ,ןפָאלעג זיא טַײצ יד יװ ,טקרעמאב טינ ןבָאה ייז .ןבלאה
 "רעדיוו ןוא רעטצנעפ ןגעק ןטָאש א ןטלאהראפ לָאמארעדיוו ךיז טָאה
 ,ןדנווושראפ לָאמא

 .רעטקָאד רעד ןעוועג זיא סָאד
 -- ,רעטקַאד ןייק ןפראד טינ ןיוש ,סיוא טזַײװ ,טעוו גנוי רעד --

 ןַײרא טכאנ רעטנרעטשעגסיוא רעד ןיא טלכיימשעג רע טַאה



 טַײצ-גניליר |ש

 -ַָאטשייװצ יד רעטניה טנגעגאב ךיז ןבָאה יפ
 "לקירבילװַײט, ןבעל ,רעביטשיםייל עקיק
 ןטלאהעג ,טלַײעג ץעגרע קראטש ןבָאה עדייב

 ,ןייג וצ ןַײז רעַײרפ לָאז סע ,ןעלטנאמ-ןָאזעסימעד יד טעיליּפשעצ
 גערב ןייא ףא רע .ןייטש ןבילבעג ייז ןענַײז ?לקירבילווײט , םאב
 | ,גערב ןרעדנא ןפא יז ,לקירב

 יװ ,ןוא ןטייוװצ םעד רענייא טקוקעגנָא קילַײא טָאה לרָאּפ סָאד
 רעלרפ לָאז'ס רעוװ ,טינ טסייוו עמ ןעוו ,קידנעטש טאמיק ךיז טכאמ'ס
 .לָאמאראפ םוטּפאר לקירב ןרעביא טזָאלעג עדייב ךיז ןבָאה ,ןייגכרוד
 גיו א לטערב סָאד ךיז טָאה ,עסאמ רעטלּפָאט רעד ןופ לוולווװעמ
 -נא ןטימ ,סטכער ףא םענַײז גערב ןייא טימ ךיז טיירדעגסיוא ,ןַאטעג
 לרָאּפ סָאד .עטָאלב עמאס רעד זיב ךיז ןזָאלעגּפָארא ,סקניל ףא ןרעד
 -גיפ ץיּפש יד ףא ךיז ןטלאהעג ,טבעוװשעג רָאנ ,ןעגנאגעג טינ זיא
 טײקרעװש יד זא ,ןעגנוגנערטשנָא עכעלשטנעמרעביא טכאמעג ,רעג

 ןעוו .ןטפולרעדניא ץעגרע ןפמעדסיוא ךיז רָאנ ,ּפָארא ןלאפ טינ לָאז
 טכַלל עדייב ןבָאה ,דרע רעטראה רעד ףא ןענאטשעג ןיוש ןענַײז יז
 יז ןעװ ,קריצ ןופ ןטסיטרא ןעמעטעּפָא ןזומ יוזא ,טמעטעעגּפָא
 ,טאנאק א רעביא ץנאט רעייז ןקידנעראפ

 -- קיזלא -- רע .רָאי 21--20 טלא ןעוועג זיא יײיז ןופ רערעדעי
 טקעדראפ םיוק טָאה סָאװ ,לטנאמ רעד ןוא ,קיסקּוװכיױה ןעוועג זיא
 טכאמעג םיא ןבָאה לויטש יד ןופ סעװעילָאכ עכיוה יד ןוא ,ינק יד
 סָאװ ,ןשטנעמ ערעטלע .ןסעמערעדניא ןעוועג זיא רע יו ,רעכעה ךָאנ
 ,שעמוכ לקיטש א ןפאכנַײרא טנגוי רעַירפ רעד ןיא ןזיוואב ןבָאה
 ןעװעג זיא לדיימ סָאד ,"ןשָאבאה-ךעלעמיגיוא , ןפורעג םיא ןבָאה
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 עטיור-שירפ ,ענעזָאלבעגפוא-שידניק טאהעג טָאה יז .קיסקווולטימ
 -עג טימ לטנאמ ןעיורג-לעה א ןיא ןָאטעגנָא ןעגנאגעג זיא יז .ןקאב
 םענופ לרענלעק עסַײװ-קידנעלקניפ סָאד ,ךעלעטסעק עטעוועסאּפ
 סיפ יד ףא .לטנאמ ןופ רענלָאק ןפא ןזָאלעגסיורא ןעוועג זיא לטּפָאק
 לסיב א טאהעג ןבָאה סָאװ ,סעקילָאװ עצרוק עסַײװ ןגָארטעג יז סָאה
 טָאה סָאװ ,יּפעק עיורג עשלגנַיי א -- ּפָאק ןפא ,רעזענ ענעמווושעצ
 רעמ ךָאנ ןריא םענָאּפ ןצנאג םעד ןבעגעגוצ ןפיוא ןכעלרעדנּוװ א ףא
 | ,טילקשלדיימ

 ,גנוטכיר רעטרעקראפ א ןיא רערעדעי ,ןעגנאגעצ ךיז ןענַײז ייז
 -טַײװ ןעוועג ןיוש זיא לדיימ סָאד ןעוו ,רעטעּפש עלַײװ עשּפיה א

 ףא טקוקעגמוא ןאמערוועכ רעד ךיז טָאה ,לקירב טַײז רענעי ןֹופ ךעל
 לרעטצנעפיזַאגאוו ןקידנרָאפּפָא ןא ןופ םוא ךיז ןעמ טקוק יוזא .ןטניה
 טרעװ סע .עמרָאפטאלּפ רעד ףא ןבילבעג {יא סָאװ ,טנַײרפ א ףא
 ענימ א, .טפאשקנעב רעטשרע ןופ ליפעג סָאד ןריובעג םִעֹצולּפ ןאד
 רע טָאה -- ,זדנוא וצ ןעמוקנָא ןביױהעגנָא ןבָאה סָאד ךעלדיימ ענייש
 -ךאפ ריא טימ ךיא טלָאװ ,לקירב סָאד טינ ןעוו -- .ןָאטעג טכארט א
 ,?סעומש א טריפ

 ךיז לָאז עמ זא ,סיורג יוזא ןעוועג טינ רעבָא ךָאנ זיא טָאטש יד
 ייװצ רעגייזא ,ןגרָאמ ףא ךַײלג ןיוש .לָאמאכָאנ ןפערט ןענָאק טינ
 ןיזאגאמירעכיב ןופ ןפָאלעגסיױרא זיא יז יװ ,ןעזעג רע טָאה ,גָאטאב
 -עג יז רע טָאה טנװָא ןיא ןוא ,טנאה רעד ןיא רעכיב לקעּפ א טימ
 ,רעטאעט ןיא ןַײרא קיטסאה זיא יז -- לָאמאכָאנ ןפָארט

 טָאה --- ,"קידנפיול יז טייג םוטעמוא ,עכיג א רעייז ןַײז ףראד יז,
 ,ריא ןגעוו ןָאטעג טכארט א קיזַײא

 -סױא רע לָאז יצ ,טלקנעװקעג קיזַײא ךיז טָאה סעלַײװ רָאּפ א
 ףֹא ,ענעשעק ןיא ךיז אב טָאה רע סָאװ ,ךעלרעלרד ייווצ יד ןבעג
 -קעּפס םעד ןקוק ףא ייז ןבעגסיוא יצ ,?םָאנָארטסאג, ןיא סעּפע ןפיוק
 סָאד ןיוש טָאה לַײװרעד .לָאמ ןטפניפ םוצ "ץנעװרעטניא , לקאט
 עסיורג טימ ענעטכיולאב א .טעליב א עסאק רעד ןיא ןגָארקעג לדיימ
 טימ סע ייז ןטלָאװ ריא בילוצ זיולב יװ ךַײלג ,ןּפמָאל עשירטקעלע
 ךָאנ ןעזעגסיוא טציא יז טָאה ,טנײשעג טכיל רעוועטאמ רעכייוו אזא
 -אב יוזא טינ רָאג ןיוש רע טָאה לָאמ סָאד .גָאטאב יװ ,רעקידוועגייכ
 -שזעטס ייווצ עצראוושיץראווש יד יװ ,ןקאב עכעלרעדנּוװ יד טקרעמ
 -עגנַײא ךיז טָאה רע רעמ סָאװ .ןעמערב יד -- ןגיוא יד רעביא ךעלעק
 -ָארטסאג, ןגעוו זא ,ןענאטשראפ קיזַײא טָאה רעמ ץלא ,ריא ןיא טקוק
 יד טּפוטשענּפָא טכַײל טָאה רע .ןרעלק וצ סָאװ טינ ןיוש רע טָאה ?םָאנ
 ץנאג ןוא עסאק רעד אב ןענאטשעג ןענַײז סָאװ ,ןעניושראּפ עכעלטע
 ,ןָאטעג עשטרוב א םיא ףא ךעלזייב

 -עג םיא אב עשריסאק יד טָאה --?ריא טליװ ייר א ראפ סָאװ --
 לכיב סָאד ןוא רעש יד םיא ףא טלעטשעגנָא קידלודעגמוא ןוא טגערפ
 : ,ןטעליב

 -עגנַלרא רע טָאה -- !עטרעװאכ ,ןסיוו ןיילא ריא טפראד סָאד --
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 -ונעג ךַײא אב טָאה טשרָאקָא -- .לרעטצנעפ ןקיטראלענוט ןיא ןעירש
 םעל טארוקא ,עטיב ,רימ טיג .ןרעגריב א ענייא טעליב א ןעמ
 !ריא

 -גלרא ךיז טָאה -- ,ןייטשטוג ענאכ ןרערעל יד רע טניימ סָאד --
 רעטסטנעָאנ רעד ןענאטשעג זיא סָאװ ,שטנעמ רערעטלע ןא טשימעג
 ,טכאמעג עסַײמסיײב טָאה רע סָאװ ,ענימ רעד טיול .עסאק רעד ןבעל
 -אטסימ ךיז טנרעל דניק א סנַײז זא ,ןסױטשנָא טנָאקעג ךיז ןעמ טָאה
 ,ןרערעל רעקיזַאד רעד אב עמ

 רעד טארוקא ,טונימ א יװ ,ןסעזעגסיוא קיזײא זיא ןטקא ריפ יד
 טָאה םיא .ןזָאלעגּפָארא ןוא ןביוהעגפוא רָאנ ךיז טלָאװ גנאהרָאפ
 -עטש עבלעז יד קידנקוק ,סָאד רע טָאה יוזאלוו ,טרעדנּוװעג קראטש
 ,ןגיוצעצ זַײװרעטרע זיא יז זא ,ןענופעגנַײא ,לָאמ עטשרע סָאד גנול
 ןפרָאװעגכרוד ךיז ןבָאה עדייב ,ןרערעל רעד ןבעל ןסעזעג זיא רע
 ןקיזַײא ראפ רעבָא ןבָאה סָאװ ,רעטרעװ עקידנטַײדאבמוא רַאּפ א טימ
 ,ןעגנולקעג לופטילדאב רעייז

 רעד ןיא ךיז וצ טעברא רעד ךָאנ קידנעייג ,רעטעּפש געט רַאּפ א
 ןעגנאגעג זיא יז סייב ,ןעקנאכ טנגעגאב קיזַײא טָאה ,גנוניווונעמאזוצ
 -עסקאוורעד עלא עכלעוו ראפ ,עקירָאיטכא עגנערעש רעווארב א טימ
 ,ראוטָארט םעד ןטָארטענּפָא ןבָאה ענ

 ןעיג רימ -- .טגָאזעג ליטש ןרערעל יד טָאה -- ,סאלק ןַײמ --
 ,ךַײט רעד ךיז טריר'ס יוװ ,ןעז

 לסיב א ,טױר א טימ ייר רעד ןיא טלעטשעג ךיז טָאה קיזַײא
 טָאה ןוא רעטצעל רעד ןעגנאגעג זיא סָאװ ,עלעטאי טלּפוטשעג
 ןטימ ןעמאזוצ ןייג טזָאלעג ךיז ןוא ,רָאּפ ןייק טאהעג טינ דָארג
 ,סאלק ןצנאג

 טָאה -- ,סעצָארּפ ןשיגָאגאדעּפ םעד טרעטש שטנעמ רעקיטַײז א --
 יו ,םיא ףא ןָאטעג קוק א ןוא רעיוא ןיא ןקיזילא טמיורעגנילא עקנאכ
 ,רעליש ןטרינילּפיצסיד-טינ א ףא עמאטסימ טקוק יז

 טָאה --"!ןעמ טייג ןיהּוװ, .טַײז א ןיא טעווערעקראפ טָאה קיזַײא
 ,םייהא ןייג טינ טציא רע טעװ ,ןטליגּפָא םיא לָאז עמ .טרעלקעג רע
 ףא ןקילב ןפרָאװעג רע טָאה טפאשקנעב א טימ .גנוניווונעמאזוצ ןיא
 "עג טָאה קיזַײא .םיא ןופ טרעטַײװרעד ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדניק יד
 -נא ןא לטנעה ןראפ ןעמונעג ןרערעל יד טָאה עלַײװ עלא יװ ,ןעז
 -עזדניא עקיטָאלב יד ןעגנירּפשרעבירא םעד ןפלָאהעג ןוא דניק רעד
 -עג רעלק א טָאה קיזַײא ,ךַײט םוצ רעטנעענ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ךעל
 -גיק רָאּפ א טּפאכעג ,ןפָאלעגוצ זיא רע .ץינוצ ןעמוק ןָאק רע זא ,ןָאט
 רעד רעביא ןגָארט ןעמונעג ןוא ענַײז טנעה עסיורג יד ןיא רעד
 :טגָאזעג ףרּוװרָאפ טימ טָאה עקנאכ .עטָאלב

 ךיז יז טָאה ךָאנרעד -- .ןייג ןיילא ןענָאק ייז ,טינ ךיז טימאב --
 :רעדניק יד וצ ןָאטעג דנעוו א

 !טקוק --
 גערב ןקימייל ןוא ןקירעדינ םעד סיוגנעל ןעגנאגעג ןענַײז ייז

 יװ ,טקוקעגוצ ןבָאה -- קיזלא ,רעדניק יד ,עקנאכ--עלא ןוא ,ךַײט
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 סעירק יד יװ ,זַײא רעקיטש קעווא טגָארט רעסאוו עקידגנילירפ סָאד
 טימ ךיז ןכערב ,ךיז ןעלביורד ,ערעדנא יד ענייא טפארק טימ ןסיוטש
 ןגָארט סרעטילּפש ענעכָארבענּפָא יד יװ ןוא ,גנולק םענעּפמודראפ א
 יד ףא .סיורָאפ טַײװיטעה םיוש טימ ןוא שיור טימ קעוװא ךיז
 ןַײשּפָא רעד טעדיוהעג ךיז טָאה סעִירק יד ןופ סנקור עקידנצראטש
 ,למיה ןפא סיורא ירפ ןיא סָאװ ,ענָאװעל רענעסָאגעגנָא-טיױר רעד ןופ
 -עדנא רעד ףא עִירק ןייא ןופ טשטילגעג ךייוו ךיז טָאה ןַײשּפָא רעד
 ןעמּוװשעגסיױרא רעקידנליּפש א רעדיוו ךַײלג ןוא ךיז טקוטעג ,רער
 ,ןביוא ףא

 -עגנָא ןוא דָאר א ןיא ךעלרעדניק יד ןעמונעגפיונוצ טָאה עקנאכ
 זיא קיזלא .ךַײט א ןופ גנומערטש רעד ןגעוו ןלייצרעד ייז ןביוה
 םעד טרעהעג טינ טָאה רע .סעקנאכ רערעהוצ עטסעב יד ןופ ןעוועג
 -גּוװ לדיימ א אב ןָאק'ס יװ ,טרעהעגוצ ךיז טָאה רע ,ךַײט ןופ שיור
 ,לָאק סָאד ןעגנילק םענעגנָא ןוא ןייר-ךעלרעד

 ךיז םייחא ןפָאלעג רע זיא ,טעברא רעד ךָאנ ךַײלג ,ןגרָאמ ףא
 רע .גוצנָא ןעיולב ןקידװעטמָאי םעד ךיז ףא ןגיוצעגפורא ,ןָאטרעביא
 זא ,טּפאכעג ךיז רע טָאה געוו ןטימניא ןיוש ,ןעקנאכ וצ טלַײעג טָאה
 ,סערדא ריא טינ טסייוו רע

 ,ןָאטעג רעלק א רע טָאה-- ,"לקירבילווַײט , םאב ןעניוװ זומ יז;
 ןטימ קעווא זיא רע ,שינעגעגאב רעטשרע רעד ןָא ךיז קידנענָאמרעד
 -עגנַײרא ךיז רע טָאה ,קידנעייגיבראפ .סאג רעד ּפָארא ראוטָארט
 -גילרא עטפָא ןא ןַײז ָאד ףראד עקנאכ, .קעטָאילביב רעד ןיא טּפאכ
 ,טרעלקעג רע טָאה -- ,"ןרעייג

 יד םיא טָאה ,קירבאפיץליהעג א ףא טעברא קיזַײא זא ,קידנסיוו
 -רושז ןופ רעמונ ןשירפ א ןגָארטעגרעטנוא לאז-ןעייל ןופ ענרושזעד
 ןגעװ טַײקידנעטשנָא ןופ טָאה קיזַײא ."ָאלעיד עיָאנליּפָאסעל, לאנ
 לאנרושז םעד טגיילעגקעווא ןוא ךעלטַײז עכעלטע טרעטעלבעגרעביא
 ,ןעוועג טינ ָאד זיא עקנאכ .טרָא ןא ףא

 -ךָאמ ןקיזײא זיא'ס ,"לקירב-לװַײט ,, םוצ ןייג ךיז טזָאלעג טָאה רע
 -עגכרוד יד ,ןגָארטעגּפָארא ןעוועג זיא לקירב סָאד .ןעגנאגעג טינ ענ
 ,ּפמוז ןיא ןטנאק יד טימ טעװעּפמערקראפ ןגעלעג זיא טערב עטליופ
 -גורטראפ ןעוועג ,ןעזעגסיורא טינ ןצנאגניא ךיז ןבָאה ךעלגנעטש יד
 ,ןעק

 ןופ טליפרעד םעצולפ קיזַײא טָאה-- ,עקאט ךיא ךוז ךיד טָא --
 :טקוקעגמוא ךיז טָאה קיזלא .עצײלּפ רעד ןיא ץעז ןטסעפ א ןטניה
 יסייּפ לײטּפָא-סגנודליב םענופ רָאטקורטסניא רעד ןעוועג זיא סָאד
 ,קישטניבור

 טָאה -- ,לקירב ןרעביא םוטפעש ןעמונעג טָאה ליײטּפָאדלב רעד --
 ףךַײלג ,ןדייר טקידנעראפ טינ ןוא ןרעלקרעד ןביוהעגנָא םיא יסייּפ
 טָאה סָאװ ,ערוועכ רעד ןגעקטנא יירשעג-"ארוה, א טימ ןפָאלעגקעוװא
 -ישטפיוטס ,סעציילּפ יד ףא רעטערב טימ ןזיוואב סנטַײװרעדנופ ךיז
 ,טנעה יד ןיא סעטעּפָאל ,סעק
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 -פורא ןוא ןעלרשעגסיוא יסייּפ טָאה --!גניטימ א טונימ ןעצ ףא --
 .ענובירט א ףא יו ,רעטערב עטרעגלאוועגנָא יד ףא ןעגנורּפשעג

 טרעהרעד ךיז ןבָאה -- ,ןטעברא ןבײהנָא ךַײלג רעסעב רימָאל --
 | ,סעליוק

 ללא ןָאטעג גָאז א טָאה -- ,רימ ןסייוו לקירב ןופ גנוטילדאב יד --
 ,טכאלעצ ךיז ןבָאה ,ןיסייּפ רעסיוא ,עלא ןוא ,קיז

 ןוא ךיג קיזַײא טָאה ,קירבאפ רעד ףא רידאגירב רענעראפרעד א
 -וװועכ רענעי רעדָא רעד זיא טפָא .טעברא ןא ןדעי ןבעגעג טכארטאב
 ןעצ ןבָאה ןאד ןוא .עטָאלב רעד ןיא סופ א טימ ןלאפעגנילרא ןאמער
 עכעלטע ןיא ,ןּפעלשסיױרא סופ םעד ןפלָאהעג טַײלערװעכ ערעדנא
 זיא ןקידרעירפ ןגעק .קיטראפ ןעוועג לקירב עַײנ סָאד זיא םורא ָאש
 אב ךעלעשטנערָאּפ ,טיירב יד רעטערב ַײרד -- לקיטנא ןא ןעוועג סע
 טימ ןטָארטעג ,םעד רעביא ךרוד רעטשרע רעד זיא קיזַײא ,ןטַײז יד
 ןייגכרוד ַײרפ ןענָאק ןשטנעמ ייווצ , ,טלאה'ס יצ ,ןעז -- טסעפ ןוויק א
 יד ןגיוא יד טימ ןטסָאמעגּפָא רע טָאה-- "טמעראעג םעד רעביא
 7 ,טיירב

 ןלעֶג םענופ רעטצנעפ יד ןיא ןָאטעג קוק א קיזַײא טָאה קילעפוצ
 םענייא ןיא .לקירב םענופ סטכער טייטש סָאװ ,זיוה ןקיקָאטשיײװצ
 ,ןעקנאכ ןעזרעד רע טָאה קָאטש ןטייווצ ןופ רעטצנעפ יד ןופ

 ןפא ךיז ןביוהעגפוא .זיוה םוצ ןייג טזָאלעג לענש ךיז טָאה קיזַײא
 "רעד רע טָאה -- ,"געמ עמ, ,ריט רעד ןיא טּפאלקעגנָא ,קָאטש ןטייווצ
 ןעוועג זיא עקנאכ .ןַײרא זיא רע .לָאק סעקנאכ קינייװניא ןופ טרעה
 טַײז רעקניל רעד אב ןענאטשעג זיא סָאװ ,טעב םעד ףא .ןיילא טינ
 -ַאמ עצראווש א ,סיפ יד ךיז רעטנוא ןעמונראפ ,ןסעזעג זיא ,טנאוו
 טָאה'ס ןוא טנפעעצ טיירב ריא אב ןעוועג זיא ליומ סָאד .יורפ ערעג
 ,ןטפעה עשרעדניק יד ןיא ןרעלעפ יד טלייצעג ךיוה

 רעכָאב םעד טעיָאּפעגנַא ,סומירּפ םעד ןדנוצעגנָא טָאה עקנאכ
 ,לשיט םאב ןסעזעג ןזיא קיזַײא .עינעראוו טימ ייט רעקידעכָאק טימ
 .יט ענעגױצעגנָא יד טּפוװעג עילָאװאּפ ןוא ,ריא ןגעקטנא ךַײלג
 עשירעליש יד ןיא ןרעלעפ יד ןטכיראפ ןפלעה ןעמ ףראד רעשפע,
 -סייב .ןשינעטנעק ענַײז ןגיילרָאפ טלָאװעג קיזַײא טָאה -- ,"?ןטפעה
 ןכָאנ קוק ןייא טּפאכ ענייכש סעקנאכ יװ ,טקרעמאב רע טָאה עסַײמ
 רעד ןעגנאהעג זיא'ס ּוװ ,טנאוו רעקידרעבינגעק רעד ףא ןרעדנא
 .רעגייז

 | ,ןביוהעגפוא ךיז טָאה קיזַײא
 םיא קידנטיילגאב ,טגָאזעג םיא וצ עקנאכ טָאה -- ,ןילרא טמוק --

 | ,ריט רעד וצ
 ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ,טניוװ ריא ּוװ ,ןיוש סייוו ךיא יבא --
 ןופ עקמאילק יד טנאה רעד טימ ןעמונעגנָא טאהעג ןיוש טָאה רע

 .טַײז רענעי ןופ ןָאטעג ּפעלש א רעצעמע טָאה ריט יד יװ ,ריט רעד
 קיזַײא זיא ,לשעלפ א ןופ קערָאק א יװ ,לאנק םענעטמודראפ א טימ
 :טקרעמאב רע טָאה ,קידנלאפ .רָאדירָאק ןלעקנוט ןיא ןגיולפעגסיורא
 ,קישטניבור יסייּפ טייטש לעוװש ןפא
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 -רעד קיזַײא טָאה -- ,טקיטעּפשראפ בָאה'כ סָאװ ,טקידלושטנא --
 ,לָאק סיסייּפ טרעה

 ,טּפאלקראפ קיכליה ריט יד ךיז טָאה ךָאנרעד

2 

 ביל טָאה עקנאכ .ןָאלאב-טפול א יװ ,גנירג ּפָאק רעד זיא ןעניגאב
 -סַײװ סָאװטע ןָא רָאנ טבייה רעטצנעפ ןרעטניה ןעוו ,ָאש עַירפ יד
 טָאה רעגייז רעד ןעוו ,טּפאכעגפוא ךיז טָאה יז .טפול יד ןרעװו רעכעל
 ךָאנרעד ,רעגעלעג ןפא עלַײװ א ךיז ןטלאהראפ ,סקעז בלאה ןזיוואב
 טעקשוילּפעגסיוא ,ןעגנֹורּפשענּפָארא ,טקעדעגּפָא קיטסאה ךיז יז טָאה
 טכאנ עצנאג א ןענאטשעג זיא סָאװ ,רעסאוו ךעלדנעק עכעלטע ךיז ףא
 . ,טלאקדזַײא ןעוועג ןוא רָאדירָאק ןיא

 ךיוה א ןיא ןגיל סָאװ ,ןטפעה עשרעדניק יד ןופ ךעלעוועט יד
 יוזא --ןרמוא ןטכַײל טימ לָאמ סעדעי יז טנפעעצ ,שיט ןפא לגרעב
 -כוב יד יוװ ,ןריּפשוצכָאנ םענעגנָא זיא'ס .טנַײרפ ןופ ווירב ןעמ טנפע
 -רעד רעמ א טימ טעווערונשעג לָאמ סעדעי ןרעוװ ןרעפיצ ןוא ןבאטש
 .טנאה רערעכיז ןוא רענעראפ

 ,לוש ןיא קעווא זיא יז ןעוו ,רעגייזא טכא ןעוועג טינ ךָאנ זיא סע
 -רעבירא ,ןָאטעג גָאז א יז טָאה-- ,רעדניק ,ןגרָאמ-רעטוג א --

 ,סאלק ריא ןופ לעװש יד קידנטערט
 :רעפטנע רעקידנעגנילק א טרעהרעד ךיז טָאה סעטראּפ עלא ןופ
 !ןגרַאמ-טוג --
 -יל ןטרעפ ןפא .ליטש ןסעזעג ןעמ זיא םידומיל ַײרד עטשרע יד

 -ראּפ עטסקע ייווצ יד ףא ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,רעדניק יד ןבָאה דעמ
 ,ךיז ןעקשוש ןוא רעטצנעפ ןיא ןקוקנַײרא ןביוהעגנָא ,סעט

 עריא ראפ ענייכש ןַײז ןָאטעג יצ א טָאה ,לשרעה ,לטאי א סנייא
 א טימ ןדנובראפ קיטראסיורג ןעוװעג ןענַײז סָאװ ,ךעלּפעצ עבָארג
 סָאד .ןגיושראפ לָאמ עטשרע סָאד םיא טָאה ענעי ,טנאב םענירג
 יראּפ יד ןשיװצ לּפעצ א טשטעווקראפ טָאה רע ןעוו ,לָאמ ערעדנא
 -רעד ,םיא וצ סיוא יירד א ןבעגעג עקרעוועוו א יװ ךיז יז טָאה ,סעט
 "עצ ךיז שטאּפ ןכָאנ טשרע ןוא םענָאּפ ןרעביא שטאּפ א םיא טגנאל
 ,טנייוו

 -סיורא ןעלשרעה ןסייהעג עקנאכ טָאה לָאק טכארבעגפוא ןא טימ
 ןציז וצ ןרָאװעג טניױװעגּפָא לאלכיב זיא סָאװ ,לשרעה .סאלק ןופ ןייג
 ןיא ךָאװ ערעדנא יד סַײרעביא ןגנאל א ךָאנ טייג רע --- ,םידומיל ףא
 א טכאמעג טָאה-- ,(רערעדנאוורעביא רעַײנ א זיא עטאט ןַײז) לוש
 | :םענָאּפ ןקידלושמוא טאוועמאט

 טניימ ריא ןוא ,ךעלּפעצ יד טשטצווקראפ ןיילא יז טָאה סָאד --
 | | !רימ ףא

 ןעמונעג טָאה ןרערעל יד ---!סאלק ןצנאג םעד טינ טלאהראפ --
 ,םיא טריפעגסיורא ןוא טנאה א ראפ ןעלשרעה
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 סאלק ןיא .ילרעװער א טרעהרעד ךַײלג ךיז טָאה ריט רעד רעטניה
 ןיוש ןבָאה ,סעטראּפ עטסקע יד רעסיוא .רעטכעלעג א ןרָאװעג זיא
 ,סעטראּפ עטסלטימ יד ךיוא טלמוטעג טציא

 טלפייוצראפ עקנאכ טָאה--"!סאלק םעד ןַײא ןעמ טלאה יו,
 טינ יז טָאה ןעלשרעה זא ,ןענופעגנַײא ןיוש יז טָאה טציא .טרעלקעג
 רעטשרע רעד ףא ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,רעדניק יד .טפָארטשאב קיטכיר
 -עג ליפעגטימ טימ ריא וצ ןבָאה ,עטרינילּפיצסיד עמאס יד ,עטראּפ
 ,רעמ ךָאנ טגערעגפוא ןעקנאכ טָאה לכיימש רעקיזָאד רעד ,טלכיימש
 בלאה א טימ יװ ,ץלא ךָאנ ךיז יז טרילראפ ,רעלעפ א טכאמ יז ןעוו
 ,סאלק ןיא ןַלרא לָאמ עטשרע סָאד זיא יז ןעוו ,קירוצ רָאי

 -רענ א טימ ןָאטעג יירשעג א עקנאכ טָאה--!טגַײװש ,רעדניק --
 יז ןוא ,טינ יז רָאט ןעַײרש יוזא זא ,טסּוװעג ,לָאק טגערעגפוא ,זעוו
 ןקידסעגייכש םענופ .טַײקנפלָאהאבמוא ריא טליפרעד רעמ ךָאנ טָאה
 יד .ליטש ןַײז לָאז סע ,טנאוו רעד ןיא טּפאלקעגנָא ןעמ טָאה סאלק
 רעד ןוא ,ערעדנא יד ענייא ןקַיוראב ןביוהעגנָא ןיילא ןבָאה רעדניק
 ןעוו ,טיירפרעד ךיז טָאה עקנאכ .רעסערג ךָאנ ןרָאװעג זיא למוט
 ,לקעלג סָאד טרעהרעד ךיז טָאה'ס

 ןסעזעג ןטרָאד ןיוש זיא ,רעמיצ-רערעל םעניא ןַײרא זיא יז סייב
 ןייא ןיא טניוװ סָאװ ,רענזוועּפ עמיס ,סאלק ןטייווצ ןופ ןרערעל יד
 ,ןעקנאכ טימ רעמיצ

 ,קיטשינ טונימ רעד ןיא ךיז ליפ'כ יװ ,ןסיוװ טסלָאז וד ןעוו --
 -רעד א עקנאכ טָאה-- ,ךיז ןוא םענַײמ סאלק םעד טנַײפ בָאה'כ יו
 א ןַײז ןיוש לעוו'כ ןעוו זא ,טכוד רימ -- ,ןעמיס וצ טגָאזעג ענעגָאלש
 טינרַאג ץלא ךָאנ ךיא לעװ ,שזאטס ןקירָאיקיסַײרד א טימ עקרערעל
 ,ןענעק

 טרעהעג ןבָאה רעטרעוו סעקנאכ ןוא ,ןפָא-בלאה ןעוועג זיא ריט יד
 יייוו א ןיא .ןעגנאגעגילבראפ עסַײמסיײב ןענַײז סָאװ ,רעדניק עכעלטע
 רעקילַײװטױײצ רעד ןעמוקעגנילרא רעמיצ-רערעל םעניא זיא םורא על
 יז טָאה עמיס .ןרָאהנַײפ ענװָאנָאימעס עסיאר לוש רעד ןופ רָאטקעריד
 ,לקניוו א ןיא טריפעגּפָא ,םערָא ןרעטנוא ןעמונעג

 -רעדורעגפוא ןא טימ טגָאזעג יז טָאה -- ,ןרָאהנַײפ עטרעוואכ --
 -טוג ןרעגריב רעד ןופ טאט םעד ןלייטרוראפ ןזומ רימ -- ,םיטש רעט
 -מוא ןעירשעג יז טָאה רעליש ייר א ןופ טַײהנזעװנָא העד ןיא .ןייטש
 "וצרעביא טינ גאוו ךיא עכלעוו ,סעזארפ עשירָאיקינאּפ עטרעהרעד
 .ןרעזאכ

 -טימ טימ ןוא קערש טימ ןעקנאכ ףא ןָאטעג קוק א טָאה ןרָאהנַײפ
 טונימ א טימ ןבָאה עלא ןכלעוו ,ןשטנעמ א ףא ןעמ טקוק יוזא ,דַײל
 ךיז ןעמ טסיוװורעד לָאמאטימ ןוא ,ןטנוזעג א ראפ ןטלאהעג קירוצ
 ,קנארקיטיוט זיא רע זא ,םיא ןגעוו

 עסיורג א ןגיוא יד ןיא ןָאטעג גָאלש א ןעקנאכ טָאה סאג רעד ףא
 -עמ א, .טכאמעג דנילב יז סעגער רָאּפ א ףא ןוא ןוז עקידנגנילירפ
 טינ טָאה יז .ןיילא ךיז וצ למרומ א ןבעגעג יז טָאה -- ,"ןוז עקידעַײכ
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 סָאװ ,ליבָאמָאטװא-טסאל םענופ ײרעשזדוה עקידנעָארד יד טרעהעג
 רעד ןופ טירט ןבלאהרעדנָא .ןגָארטעג ריא ףא קידמעשוגעמ ךיז טָאה
 טּפעלשענּפָא ןוא ןָאטעג ּפאכ א ןטניה ןופ רעצעמע יז טָאה ןישאמ
 ,קירוצ ףא

 ,טכאדאב ןעגנאגעג עקנאכ ןיוש זיא געװ טפלעה ערעדנא יד
 םעד אב ןעוועג זיא סָאװ ,עוואנאק יד קיטכיזרָאפ ןעגנורּפשעגרעביא
 ,ראוטַארט

 טָאה ,זיוה ןקיקָאטשיײװצ ןטסקע םענופ ךיז טיצ סָאװ ,טױלּפ םאב
 -בראפעג-ןירג רָאּפ א וצ ןקור םעד טראּפשעגנָא ,טלעטשעגּפָא ךיז יז
 -עג קוק א ,לכעלעפטרָאּפ סָאד טנפעעג טָאה יז .ןטעכאטש עצרוק עט
 סָאד טנאה ןייא טימ טלעטשראפ .עלעגיּפש ןקיטנאקריפ ןיא ןָאט
 רערעדנא רעד טימ יז טָאה ,רעייגכרוד יד ןופ ןוא ןוז רעד ןופ םענָאּפ
 וצ יז זיא ךָאנרעד .ןגיוא יד רעטנוא ךיז אב טשיװעגּפָא ךיגפא טנאה
 ,פערט יד ףא ןייגפורא ןעמונעג םאזגנאל ,טארטָאטש ןופ ןיוה םוצ
 א טגָאירעד יז קיטסאה טָאה סע .שטנערָאפ רעד אב ךיז ןטלאהעג
 ןגָארטעג רע טָאה םערָא ןרעטנוא ,רעכעלווָארג שּפיה א ןיוש ,לבצנאמ
 טָאה ,ןעקנאכ טימ ךיז טכַײלגעגסיױא .ןלעפטרָאּפ עטקאּפעג-לופ ייווצ
 ,לטיב טימ ןקוקוצנָא ,זָאנ רעד ףא ןלירב יד טקורעגפורא רעכעה רע
 -יוה ןקשטילָאװאּפ א ןבָאה וצ ןעניגראפ סָאד ךיז ןענַאק ןשטנעמ יו
 ןעלּפערט לרד סיפ יד טימ ןעגנולשעג טָאה עפוג רע .ךעל
 | ,לָאמאראפ

 םעד ןוא ןיסייּפ רעסיוא רענייק זיא לײטּפָאדליב ןופ העמיצ םעניא
 ,שיט ןטסקע םאב ןסעזעג 1יא יסייּפ .ןעוועג טינ ראטערקעס ןשינכעט
 -גופ ,טנעוו ייווצ ןשיווצ לקניוו םעניא טלעטשעגנַײרא ןעוועג זיא סָאװ
 .קידלקגיופראש ןעזעגסיוא רוגיפ עצנאג סיסייּפ טָאה ןענאד

 -נאכ יוװ ,ןָאטעג גָאז א רע טָאה -- ,טסּוװאב ץלא ןיוש זיא רימ --
 ןוא ,ןָאפעלעט ןיא ןעגנולקעג ןעמ טָאה טשרָאקָא--,וצ רָאנ זיא עק
 רעייז ןריציפילאווק סע ןלעװ רימ :לעיציפָא ןגָאז ריד ףראד ךיא
 ןיא ןיק רעד ,שיט ןרעביא ןגיובעגרעביא ךיז טָאה רע -- .גנערטש
 ןצנאטמוא ןעמונעג ךיג טָאה ףיילש ןקניל ןפא ,טפראשראפ ןרָאװעג
 יװ ,זעװרענ יוזא טצנאטעג טָאה סע ,לרעדָא ךעליולביקידרעסאוו א
 -גרעל א טרעטעלבעג םיא אב טָאה טנאה ןייא סייב ,טנװָא םענעי ןיא
 ץלא טָאה טנאה ערעדנא יד ןוא ,שיט ןפא ןגעלעג זיא סָאװ ,לכיב
 -- ,לטפַאק סעקנאכ ןופ טינשסיוא םעניא ךיז ןעלגנעלשּפָארא טריבורּפ
 זדנוא ןשיװצ זיא סָאװ ,ץלא זא ,ןגָאז ריד ךיא ליוו לעיציפָא טינ ןוא
 ..ןעוועג

 -עגרעביא םיא יז טָאה-- ןעװעג טינרָאג זיא זדנוא ןשיווצ --
 -ונעג ליפוצ ןיוש טסָאה וד ןעוו ,קאב ןיא םעלפ 'א רעסיוא -- ,ןגָאלש
 ,ןכירק ןעמ

 ,עקנישאמיבַײרש רעד ףא טּפאלקעג טָאה סָאװ ,עשראטערקעס יד
 טָאה רעבָא דלאב ,שיוואלק א ףא רעגניפ א טימ ןטלאהראפ ךיז טָאה
 ןשיוואלק ערעדנא יד רעביא ןצנאט ןעמונעג לָאמאהעדיוו רעגניפ רעד
 ,קראטש ןוויק א טימ
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 יוזא טציא ןעגנורּפשעג זיא יז .ּפערט יד ןופ ןפָאלעג ןיא עקנאכ
 ,ןלעפטרָאּפ יד טימ לבצנאמ רענעי יוװ ,ךיג

 ריא ןופ ךעלדיימ ַײרד ןעמוקעגנגעקטנא ריא ןענַײז סאג רעד ףא
 ,ךעלמענעּפ יד ,ןזיורנוז יו ,ריא וצ טיירדעגסיוא ןבָאה ייז .סאלק
 ,ךעלזדלעה יד ןגיוצעגסיוא

 --.,םענָאּפ ןפא ךעלקנערּפשרעמוז עשירפ טימ עלעדיימ א  ,יליל
 -ירפ ןרָאװעג זיא'ס יװ ךַײלג ,ןטָאשעגסיוא ןבָאה ךעלקנערּפש יד
 -ראק םענופ ןעמונעגסיורא ,סיוִרָאפ טָארט א טכאמעג טָאה -- ,גניל
 ,עליה רעטנוב א טימ ךוב א לכעלעפטרָאּפ-ןָאט

 --,ךוב ןפא ןזיוװעגנָא יז טָאה-- ,ןטוּפיליל יד אב רעווילוה --
 רעדיו רימ ןעייג טציא ןוא ,טנעילעג ןטכענ ןיוש ןבָאה רימ
 ,ןענעייל

 ייז עקנאכ טָאה-- ,םידומיל יד ןכאמ וצ טַינ רָאנ טסעגראפ --
 ,טנרָאװעג

 עקנאכ .ועשייײןאבנזַטא םוצ ןעגנאגעגקעווא ןענַײז רעדניק יד
 ייז ןיב ,ןרעייז טָארט ןגנירג םעד טקוקעגכָאנ ,ןענאטשעג עלַײװ א זיא
 יד ןופ ןדנוװשראפ ןוא עיצנאטס רעד רעטניה טעוװערעקראפ ןבָאה
 ,ןגיוא

 יעגסיורא ןענופעג עקנאכ טָאה רעמיצ ריא ןבעל רָאדירָאק ןיא
 ,טנאוועגטעב סָאד ,ברָאק םעד ,ןאדָאמעשט םעד :ןכאז עריא ןפרָאװ
 ןגעלעג זיא סָאװ ,ךיצ רעוװעזָאר רעטפעהעגסיוא רעד טימ ןשיק ןפא
 ,רעכיב ןטָאשעצ ןעװעג ןענַײז ,רעסאו רעמע ןבעל לקנעב ןפא
 ןופ ןשזאזייפ יד ןטָאשעגסיורא ךיז ןבָאה םָאבלא ןא ןופ .ןטפעה
 ןיא עמיס .רעמיצ ןיא ןפָאלעגנַײרא זיא עקנאכ .עװקסָאמ ןוא ישטָאס
 עקנאכ ,טפָאלש יז זא ,ךיז טכאמעג רעדָא ןפָאלשעג ,טעב ןפא ןגעלעג
 ךיז ןבָאה טנעה יד ןופ רעגניפ יד ,ריא רעביא ןגױבעגנָא ךיז טָאה
 סעמיס ןיא ךיז ןעמעלקראפ עטיירג ,ךעלדנייב יד ןיא ןכָארבעגנַײא
 ןבעל סיוא טמוק סָאװ ,שיט גערב ןפא .רָאה ערעטיש עטרעביושעצ
 -רעביא שינאכעמ טָאה עקנאכ .עלעטעצ א ןגעלעג זיא ,סנּפָאקוצ סעמיס
 ךיז בַײלק .רעמיצ סָאד טַײרפאב טָאה ענייכש יד !קעמיש , ;טנעיילעג
 ,"ןילרא טנַײה ןיוש

 -ירג-טקלעװעגּפָא ןיא ןָאטעגנָא ,טנאה רעד ןיא עקַײלאלאב א טימ
 י-ץליהעג רעד ןופ רעילָאטס רעד ןעמוקעגנַײרא זיא ,ךישקעטש ענ
 ינאכ ןופ רעמיצ ןרעדנא םעניא טניוװ סָאװ ,בייל-םָארוװוא קירבאפ
 ,סעק

 לד טימ קידנּפוצ ,טגָאזעג רע טָאה -- ,םאדאמ יד ,יז גערפ ךיא --
 טפראוו סָאװ --- ,טרינאּפמָאקא ךיז טלָאװ רע יװ ,סענורטס יד רעגניפ
 ?ןכאז סעקנאכ קסארט אזא טימ סע ריא

 ,רימ יז טרעפטנע -- ,טנעמעלע ןא זיא יז --

 לסיב א לדיימ סָאד ןעק'כ -- .ריא אב ךיא גערפ -- ?ןַא ןעוו ןופ --
 ןוא גָאט ןקיטנַײה ןיב ךאמלעטס א ןיא עטאט ריא ,ךַײא ןופ רעלרפ
 ,רעדער ףא ןפייר ףורא רע טגָאלש ןבעל ץנאג א
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 טימ רעקראטש ןָאטעג ףָאל א ,ןרָאװעג ןגיוושנא זיא ביײל-םָארוװא
 ,טלָאװעג ,סענורטס יד רעביא רעגניפ ענעגיוצעגנַײא עטלַײבעצ יד
 ,םיא ראפ ןדייר ןלָאז ,סענורטס יד ,ייז זא ,ךיז טכאד

 -עג גערפ א רע טָאה -- ?ןכאז יד קירוצ ןגָארטנַײרא ןפלעה --
 ,ןָאט

 יז .ףעשיק א יוװ ,טקריװעג ןעמיס ףא טָאה עגארפ סביײליסָארוװא
 ןעמונעג ,טעב ןופ ןעגנורּפשענּפָארא ,טּפאכעגפוא ףעקייט ךיז טָאה
 ,ןביײל-םָארװא ףא ןפַײרגנָא

 -ראפ םיא יז טָאה--?טַײצ עצנאג יד ָאד ךיז ריא טשימ סָאװ --
 ןעשזדנירד טייהרעקניטנוזעג ךיז טייג---.לעווש עמאס רעד וצ ןבירט
 ,םייהא ךיז וצ עקַײלאלאב רעַײא ףא

 ווא טָאה -- ,רימ וצ ןַײרא לַײװרעד ךיז בַײלק ,עקנאכ ,םוק --
 | ,טגָאזעג בייל-םָאר

 טָאה ---?וועריײמ ףא ןאב א ןאראפ זיא'ס ןעוו ,טינ טסייוו ריא --
 יז זיא ,רעפטנע ןייק ףא טראוועג טינ ןוא ,גערפ א ןבעגעג עקנאכ
 ,רעמיצ ןופ ןעגנורּפשעגסיורא

 יד רעביא ןפָאלעגכָאנ ריא בייל-םָארוװא זיא -- !עקנאכ !עקנאכ --
 ןוא ריט יד ןָאטעג ןפע ןא ,ןטנוא ןעוועג ןיוש זיא ענעי רָאנ ,ּפערט
 | ,סאג רעד ףא סיורא

 -מוא ,טלמרומעג בייל-םָארוװא טָאה -- ,ראנ א רָאנ ,לדיימ טוג א --
 טנרעלעגסיוא ךיז טָאה דניק ןַײמ -- ,רָאדירָאק ןיא קירוצ ךיז קידנרעק
 ,רעסאוו א יו ,ןענעייל ריא אב

 -נָא ךיז זיא סָאװ ,םעליוא ןכרוד טּפוטשעגכרוד טכַײל ךיז טָאה רע
 ןיא ןביללקפיונוצ ןעמונעג םאזגרָאז ןוא ,ןרעמיצ עלא ןופ ןעגנאגעג
 | ,ןכאז סעקנאכ טרָא ןייא
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 -םול א ,למיה רעױלביַײנ א ןגיוצעגפורא זיא טָאטש רעד רעביא
 ,טכאנראפ זיא'ס .טושאראפ רעטנפעעצ א יװ ,רעגנירג ןוא רעקיט
 -יוא ןקידנריצאּפש טימ לופ ןענַײז ןסאג יד ןוא ,גָאטיורּפָא ןא ווערע
 ןופ ּפָארא ךיז ןזָאלס ןוא ,ערטקעלע ןעמ טדניצ רעביטש יד ןיא .םעל
 ךעלכעלַײז עלעה ראוטָארט ןפא רעבינגעק רעטצנעפ עטנפעעצ יד

 ,טכי
 קיכָאװ א ןטינשעג טָאה סאג רעד ןופ סעילאווכ עקידװעטמָאי יד

 ,לדנגארק סַײװ א טימ לדיימ א םעליוא םעניא ןעזרעד .קיזַײא :לפיש
 רע טפיול ,לטנאמ ,ךעלעטסעק ןיא ,ןעיורג ןרעביא ןעמונעגרעבירא
 -ראפ םיא טקוק לדיימ סָאד .טַײז רעד ןופ טנעָאנ קוק א טוט ,רעטנוא
 א טאהעג טָאה ריא, :ךיז יז טכאלעצ  ךָאנרעד ,ןָא טרעדנּוװ
 .?סעָאט

 טימ לופ ,ךעלמייה יוזא ןעועג זיא עיצנאטס-ןאבנזלא רעד ףא
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 .גוצ א עװװקסָאמ ןופ ןעמוקעגנָא זיא סע .ןסאג יד ףא יװ ,ןשטנעמ
 -גאוורעביא םענופ ןטנעגא רַאּפ א םוא ןעַײמש סענָאגאוו יד סיוגנעל
 ןוא ןאב רעד ףא טראוועג גָאט ןצנאג א ןבָאה סָאװ ,טקנוּפ-רערעד
 -עדנאוװרעביא יד טימ ןָאגאו רעד זיא ּוװ, .טקיטעּפשראפ טציא
 יד .סנרעטמאל יד ןדעי ףא ןָא ןלעטש ןוא ייז ןעמעראיל -- ,"?רער
 רערעדנאװרעביא עַײנ יד וצ ןעקניו סנרעטמאל יד ןופ ךעלמעלפ
 סָאװ ,ךאד .א רעטנוא טכאנ רעטשרע רעכעלקילג א ןגעוו גָאזנָא טימ
 ,םייה רעַײנ רעד ןיא טכאנ עטשרע ןא ,םוא טינ טרָאפ

 םעד ןקוקאב קישטניבור יסייּפ טלַײא ,ףורא ןסיראפ זדלאה םעד
 ךָאנ זיא סע סייב ,קירוצ טַײצ א טימ ."לאירעטאמיןשטנעמ ,, םעַײנ
 ףא רערעדנאוורעביא יד ןלייטראפ טגעלפ סָאװ ,עיסימָאק יד ןעוועג
 -ָאד רעד ןופ רעציזרָאפ רעד יװ ,ןרָאװעג ןלעפעג ןיסייּפ זיא ,טעברא
 "קוק ןפא, ךַײלג רערעדנאוורעביא ןדעי ןגעוו טגעלפ עיסימָאק רעקיז
 יַצ ,ןפיולטנא רעדָא רענאשזדיבַאריב א ןבַײלב רע טעװ יצ ,ןפערט
 ןופ םעטסיס יד טָאה יסייּפ ."טנעמעלע, ןא רעדָא "רעדאק, א רע זיא
 א וצ ֹוצ רע זיא טָא .טמוקלופראפ יז ןוא ןעמונעגרעביא ןפערט
 ,לאזקָאװ ןופ ריט רעד ןופ רעטַײװ לסיב א טייטש סָאװ ,ןדִיי ןכיוה
 ּפָאק רעד ןוא ,טרָא ןייק ןבענרעד טינ טקעלק ןטָאש ןגנאל ןַײז ראפ
 .ןָאגאװ א ןופ רעדער יד ןשיווצ ןכָארקעגרעטנורא זיא ןטָאש םענופ
 ןיוש לָאז עמ ,טינ ץלא ךיז טראוורעד רע ,ןגָארטעצ זיא שטנעמ רעד
 ךיז טלאה ןטניה ןופ .ענַײז ןכאז יד ןגָארטקעװא ןפלעה םיא ןוא ןעמוק
 טקוק רע ןוא ,טכא רָאי א טלא ,עלעדיימ א לטנעה א טימ םיא ראפ
 -עג ןלאפראפ טינ למוט ןיא יז ןיא יצ ,םוא עלַײװ עלא ךיז
 ןרָאוװ

 םוצ טקוקעגוצ ךיז יסייּפ טָאה -- ,ּפָאק ןטימ ליפוצ טיירד רע,
 רע ."טַײקיטפאהדנאטשיטינ ןופ ןעמיס א-- ,רערעדנאוורעביא םעַײנ
 עצרוק עלעה סָאד ,עלעבעווש א ןבירעגנָא ,םיא וצ וצ רעטנעענ זיא
 יװ ,לדרעב ןסקאווראפ סמענעי רעביא ןָאטעג ץנאט א טָאה לרעַײפ
 -נורּפשעגרעביא לרעַײפ סָאד זיא ךָאנרעד ,ןדניצרעטנוא סע טלָאװעג
 ןוא -- ןרעטש ןטבראקעג ןטיירב םוצ ,רעכעלזָאנ יד וצ -- רעכעה ןעג
 ,ןשָאלעגסיױא ךיז

 ,טגערפעג יסייּפ טָאה ---?דעמאלעמ רענעזעוועג א --
 טרעדנּוװראפ םיא רענעי טָאה ---?יוזא ריא טניימ סָאװראפ --

 ,טקוקעגנָא

 ?רעלדנעהניילק א --
 ןעמוק ךיג טעוװ עמ ,ןאמרעגנוי ,רַאנ טגָאז .ןעוועג טינ לָאמניײק =

 לןכאז יד ןגָארטּפָא ןפלעה

 רעוו .רעמערק ןייק טינ ןוא דעמאלעמ ןייק טינ ריא טַײז .ךיג --
 סָאװ ,טקידיילאב טליפעג ךיז טָאה יסייּפ --?ןכדאש א רעשפע ,עשז
 ,ןפַארטעג טינ ץלא ךָאנ טָאה רע

 סָאד ןטניה ןופ ןפורעגּפָא ךיז טָאה -- ,דימש א זיא עטאט רעד --
 ,טסָאה וד ןלוקסומ אראס ,עטאט ,םיא זַײװ -- ,עלעדיימ
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 -עגוצ יז ןוא ןגיובנלע ןיא טנאה א ןגיובעגפיונוצ טָאה דימש רעד
 .םענָאּפ סיסייּפ וצ טראה ןגָארט

 ,ןאמרעגנוי ,ּפאט א רָאנ טוט --

 ענעזָאלבעגפוא-ךיוה סָאד ןָאטעג ּפאט א קיטכיזרָאפ טָאה יסייפ
 ,רעטַײװ ןגָארטעגּפָא קיטסאה ךיז ןוא לגרעב עטראה

 טָאה ,עיצנאטס רעד ףא ןעמוקעגרעטנוא ךיוא זיא סָאװ ,קיזײא
 "עג-לאזקָאװ רעד ןופ ןאדָאמעשט א טימ סיורא זיא עקנאכ ;ןעזרעד
 רעד ןוא טנאוו רעד ןשיװצ לקניוו םעניא ךיז טלעטשעג ןוא עדַײב
 סאּפ א ּפָארא ךיז טשטילג ריט רעד ןופ טנאק ןפא .ריט רעטנפעעג
 ,גנאגנַײרא םאב ןביוא טגנעה סָאװ ,ּפמָאל ןשירטקעלע םענופ טכיל
 עסיורג יד ףֹא ,עלעטיה סעקנאכ ףא טכיל סָאד טלאפ טציירקעגרעביא
 -ראפ ךרוד טייג קישטניבור יסייּפ ןעוו .לטנאמ םענופ ּפענק עצראווש
 ,טנאו רעד וצ םענָאּפ ןטימ סיוא יירד א ךיז יז טיג ,ןעקנאכ ַײב
 שטָאכ ,ריא ןבעל טלעטשענּפָא טינ לָאמ ןייא ןייק ךָאנ ךיז טָאה יסייּפ
 ?ריא וצ וצ טינ רע טייג סָאװראפ .סיוועג יז רע טָאה ןעזעג

 סעמעוו -- .ןעקנאכ וצ ןעגנאגעגוצ קיזלא זיא -- ,טנװַא-רעטוג --
 ?סָאד ריא טיה ןאדָאמעשט

 ,קעווא רָאפ'כ --- ,טרעפטנעעג עקנאכ טָאה -- ,םענַײמ --
 ףא ןרָאפ ןעמאזוצ ןאד ןלעװ רימ ,רעמוז זיב סיוא ןיוש טראוו --

 ,טרָארוק
 ךיז טָאה ,ךעלטנַײרפ-קיצראה יוזא ךיז טעמכָאכ סָאװ ,טאי םעד טָא

 ןיא ןַײרא ןענַײז ייז .ןלייצרעדסיוא "ץלא, טלָאװראפ םעצולּפ ןעקנאכ
 ,ךיז טצעזעגוצ ןוא לקניוו קידייל א טכוזעגסיוא ,לאז-טראוו

 רענעלק טרעוװ לאזקָאװ ןפא ןעוו ,טַײצ ענעי טקנוּפ ןעוועג זיא'ס
 ,טַײקליטש עקיורמוא ןא-- ליטש טרעוו'ס ,שינעפיול סָאד ,למוט רעד
 ןרירווענאמ סָאװ ,ןוװיטָאמָאקָאל יד ןופ ןפַײפ עטנעָאנ ןוא עטַײװ טימ
 ,עיצנאטס רעד ףא

 ךיז ןרָאהנַײפ לוש רעד ןופ עשרָאטקעריד יד טָאה םערוטש א יװ
 רעד אב ןסעזעג זיא סָאװ ,םענרושזעד םעד ַײבראפ ןגָארטעגַײבראפ
 טָאה -- ,"טעליב רעַײא , ,לאטסעדעיּפ א ףא יוװ ,לקנעב ךיוה א ףא ריט
 -עג ןיוש טָאה ענעי סייב ,טנאה יד ןקערטשוצסיוא ןזיוואב םיוק רע
 -אסאּפ ןדעי וצ ךיז ןגיובעגנָא ,קנעב עלא רעביא טרעטשינ
 ,רישז

 ,ןעקנאכ לקניוו ןטסקע םעניא ןעזרעד יז טָאה ךעלדנע
 ייכער יד---,ריא וצ ןלאפעגוצ יז זיא -- ,ןייטשטוג עטרעוואכ --

 -סיוא ןגנערטש א ןעמוקאב טָאה יז ,טפָארטשאב זיא עמיס עצינסעל
 עקנאכ רעדייא ןוא --?טוט ריא סָאװ ,ריא טנכעראב יצ רעבָא ,דייר
 ןָאטעג ּפאכ א ןרָאהנַײפ טָאה ,ליומ סָאד ןענעפע וצ ןזיוואב ךָאנ טָאה
 ןוא עקנאכ .גנאגסיורא םוצ ןּפעלש םיא ןעמונעג ןוא ןאדָאמעשט ריא
 ןביוהעגפוא ךָאנרעד ,ןרעדנא ןפא רענייא ןָאטעג קוק א ןבָאה קיזַלא
 ןעוועג ןיוש זיא עכלעוו ,עשרָאטקעריד רעד וצ ןפָאלעגרעטנוא ,ךיז
 ,ריט טַײז רענעי רעטניה לטרעפ ַײרד ףא
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 סעקנאכ ןזָאלעגּפָארא קסארט א טימ ןרָאהנַײפ טָאה -- ,ערעַײט --
 יד טימ ןָאטעג שטאּפ א ןוא ּפערט ענרענייטש יד ףא ןאדָאמעשט
 ,סאלק רעַײא טימ ןַײז ןגרָאמ טעװ סָאװ ,טכארט א טוט --.טנעה
 ןגָארטעצ לוש עצנאג יד ךָאד רימ ןלעװ רעדניק יד

 סָאװ ,לרעה טיירדראפ גנאל א ןָאטעג פוצ א טָאה ןרָאהנַײפ
 ,טגערעגפוא טרעװ יז ןעװ ,לָאמ סעדעי .ןיק ןפא ריא אב טסקאוו
 ךָאנ טכארבעגפוא טרעװ ןוא טינ ןָאק ,ןסַײרסיױרא סָאד ךיז יז טּפאכ
 .רעמ

 י-רעטנוא ןעקנאכ יז טָאה--,רימ טימ טמוק ,רעכיג ,ונ ,ונ --
 ,עצינרוטלוקזיפ א ךָאד טַײז ריא -- ,טלַײעג

 וצ טדנעװעג ךיז קיזילא טָאה -- ,ןגָאז ךילא ךיא ףראד דָאסעב --
 ךיז רימ ןבָאה ןעמוקּפָארא רעַײא ראפ ךָאנ זא --- ,עשרָאטקעריד רעד
 רימ ,ןרָאפ טינ ץעגרע ןיא טעװ יז זא ,טדערעד ןענאכ טימ ןיוש
 -אסאּפ יד טקוקעגנָא ןוא לאזקָאװ ןפא ןסעזעג ךיז יוזא ןענַײז
 ,ןרישז

 -ניפ זא ,ןרעה ךיז טזָאלעג רעכיז יוזא טָאה ?דָאסעב , סקיזַײא
 .ןזָאלראפ ןאמנגנוי אזא ףא ךיז ןָאק עמ זא ,טמיטשאב טָאה ןרָאה
 -ָארט טַײז רערעדנא רעד ףא קידנעַײז ןיוש ,יז טָאה ןגעווטסעדנופ
 יצ ,ןָאט קוק א זדלאה םעד טיירדעגסיוא לָאמ עכעלטע ךָאנ ,ראוט
 ,קירוצ ףא טינ טעווערעקראֿפ עקנאכ

 עגנירג אזא ןגָארט וצ ןעמוקעגסיוא טינ ןקיזַײא ךָאנ זיא לָאמנייק
 סָאד ןסירעגּפָא ךיז טָאה ןאדָאמעשט ןופ .שזאגאב סעקנאכ יװ ,עסאמ
 סע טָאה עמ ןוא ,סָאלש רעד ןטלאהעג טינ טָאה ךָאנ וצרעד ,לטנעה
 קיזילא רָאנ .ןלאפסיורא טינרָאג לָאז סע ,ןגָארט קיצנוק רעייז טפראדעג
 :טגערפעג ןעקנאכ אב סאּפש א ןָא טָאה

 ?ןרעדעפ יװ ,גנירג זיא סע סָאװ ,ריד אב ןטרָאד טגיל סָאװ --
 ימייב עגנוי עטצעזאב-שירפ יד .טסולגעג טינ ךיז טָאה םייהא ןייג

 יד ןקיזלא ןוא ןעקנאכ וצ טגיינעג געוװ ןטַײז עדייב ןופ ןבָאה ךעל
 א ןופ רעייגסופ יד טיהעג טָאה ענָאװעל עלופ יד .ןעמאטש עניד
 .לזדניא ןקיטָאלב םענעבילבראפ א ןופ ,עקוואנאק

 -עג ןוא ךַײט םוצ קעװא עדייב ןענַײז ,םייהא ןייג וצ טָאטשנָא
 א ,רענעסירעגפוא ןא ןיוש ןצנאגניא .גערב םעד סיוגנעל ךיז טזָאל
 טימ ןדָאלעגרעביא ןגָארטעג ךַײט רעד ךיז טָאה ,רעקידנעלבריוו
 -ליה ץלא ,םיוש ןקיזיורב ןסַײװ-ךלימ ןיא ייז ןשאוועג ,סעירקיזַײא
 עקירעדינ ענערָאװעג-גנע יד ןיא טּפאלקעג רעקידנעָארד ןוא רעקיכ
 סיוגנעל קעווא ןוא קירב יד רעבירא ןענַײז קיזַײא ןוא עקנאכ .ןגערב
 ,ךַלט גערב ןרעדנא םעד

 יו סיוא טעז ,רעלעמש טרעװ ךַײט רעד ּוװ ,ןטרָאד ,קראּפ ןכָאנ
 רעטקאהעגסיוא ןא רעסאוו ןפא טײרּפשעגסױא ןגעלעג זיא ,לאנאק א
 -ענפוא רעד ןופ ,ןטנוא ןופ ענעסיוטשעג .עטכיּפ ןוא במעד -- דלאוו
 -רעביוא רעד ףא טעדיוהעג סענעוורעב יד ךיז ןבָאה ,ףיט רעטריר
 ערָאק יד טאהעג רָאנ ןטלָאװ ייז יװ ךַײלג ,טַײקגנירג א טימ ךאלפ
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 -ופ טשטילגענּפָארא ךיז טָאה קיזײא ,ךיז ףא "שיילפ, לקערב ןייק ןוא
 -גילק עטאשט א סיפ יד טימ טּפעלשעגטימ ,גערב ןקידעּפושעמ םענ
 ,ןרעדנא ןפא ,ץָאלק ןייא ףא ןָאטעג גנורּפש א ,ךעלדנייטש עקידנעג
 -עגמוא םעד רעביא טמאצ סע ּוװ ,ןיהא ןָאט וצ קוק א ךיז ןגיובעגנָא
 ,עבמאד יד דלאוו ןטרעגלאוו

 ,גוצ א ןָאטעג ףַײפ א טָאה ןטַײװנופ
 ,טגָאזעג עקנאכ טָאה -- ,ןרָאפעגקעוװא גוצ ןַײמ זיא סָאד --
 --,טעליב םעד עסאק ןיא ןרעקוצמוא ןסעגראפ ןבָאה רימ ןוא --

 ,טכאלעגרעדנאנאפ ךיז ךעליירפ ןוא טנָאמרעד ךיז קיזלא טָאה
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 רעווש זיא בייהנַא רעדע
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 ןטייװצ ןפא ,סטכער ןופ ריט עטירד
 ירעד ,רעטכעװו רעד טגָאזעג טָאה--,קָאטש /--

 -ָאװ לכימ רעינעשזניא ןגנוי םעד קידנעגנאל
 | ,לרעקורד רעד ןיא ןילשיזָאלכרוד א ןוװָאיבַאר

 ךרוד יו ,ףיוה ןיא טירט עכעלטע ןכאמ וצ ןזיוואב טינ טָאה לכימ
 טימ ןדָאלעגנָא ,ןישאמטסאל א ןרָאפעגנַײרא זיא ןרעיוט ענרעזַײא יד
 ןופ טנאוו רעד ֹוצ טעילוטעגוצ ךיז טָאה רע .ריּפאּפ ןענַאלור עסיורג
 ,ןישאמ יד טזָאלעגכרוד ןוא ײבעג א סעּפע

 ןטנעילק .ַײרעקורד רעד ןיא ןעמוק רעכוזאב םינימ ענעדיישראפ
 "ןצסיורא ףא ריט יד ןעקנעדעגראפ ןייגנַײרא םאב ןיוש ךיז ןעימאב
 עיראילעצנאק רעד ןיא ּפָא טקרעמ "רענשטָאװָארידנאמָאק , א ,ןייג
 סַײרעביאיקיטימ םעד סייב ."גָאט טוג א, טגָאז ןוא שינעגַײצ יד
 ןא ןיא ןענעייל יז טפיול ןוא עיצקעל יד ךרוד רָאטקעל א טנעייל
 ךיז טמוק סָאװ ,רעד זיא שטנעמ טרָאס רעדנא ןא רָאג .טֹרָא רעדנא
 ,לַײמ א ראפ ןעמ טנעקרעד ןיושראּפ אזא .טעברא ףא ןענעדרָאנַײא
 ףוא קיטשרוד ןפאכ ןגיוא עקידנעשזדנָאלב יד ,עילָאװאּפ טייג רע
 ליו ץלא ,קיטכיװ זיא ץלא ,טריסערעטניא ץלא .טַײקינײלק עדעי
 ,ןסיוו רע

 םאזקרעמפוא לכימ טָאה לײטּפָאןערדאק ןיא ןייגנַײרא ןראפ
 -גיײרא ,רָאטנָאק רעד ןבעל לװָאט ןפא ןעגנודלעמ יד טנעיילעגרעביא
 טָאה טרָאד .ַײרעקורד רעד ןגעקטנא סָאװ ,לרעווקס םעניא טקוקעג
 ןיא טליּפשעג רעמייבנדניל רָאּפ א ןופ ןעניורק יד רעטנוא ןעמ
 רענייא ןּפאלק ןליוק-דראיליב יד יװ ,טרעהעג ךיז טָאה סע .,דראיליב
 ,ןטייווצ םעניא
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 רעקיקָאטשײװצ רעסיורג ןייק טינ ןיא ךיז טניפעג רָאטנָאק יד
 יד ףא ךיז קידנבייהפוא .ךיקרָאג יד זיא קָאטש ןטשרע ןפא .עדַײבעג
 ענעדיישראפ ןופ סעכייר יד ךיז ןיא טמעטעעגנַײא לכימ טָאה ,ּפערט
 .שיפ עטלגערּפעג טימ זָאנ ןיא ןגָאלשעג טַאה רעקירעד .ןצכעקעג
 טכארט א רע טָאה -- ,"קיטימ א ןּפאכנַײרא ןעמ ףראד סגעווקירוצפא,
 | | .ןָאטעג

 טנָאיעגרעבירא םיא טָאה ,ןעווערעקראפ ךעלּפערט יד ּוװ ,ןטרָאד
 טסורב רעד וצ טעילוטעגוצ ןטלאהעג טָאה סָאװ ,לבצנאמ רעכיוה א
 ענעשעק רעטשרעבייא רעד ןיא .ךעלטעלב עטקורדעגישירפ לקעּפ א
 ,עריוו ענעלָאטש א טלבמָאבעג ךיז טָאה עקוװָאצעּפס ןַײז ןופ

 ריט ןופ רָאדירַאק ןלעקנוט ןגנאל ןרעביא ןייג ןעמונעג טָאה לכימ
 ןעוװעג ריט ןייא ףא ןענַײז ?לײטּפָא-ןערדאק ,, ,"םָאקוואז , .ריט וצ
 ריפ א ,טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה ָאד .ךעלדליש ייווצ טּפאלקעגוצ

 יּפעל יד טעלגעגוצ ,רָאה עמשטוק רעד רעביא טנאה רעד טימ ןָאטעג .
 -יצ ןעמארעג א ןיא ןַײרא זיא ןוא לקער ןפא סענעשעק יד ןופ ךעל
 -רָאּפ ןוא ןטאקאלּפ טימ ןעגנאהאב ןעוועג ןענַײז טנעװ יד ּוװ ,רעמ
 ןופ ןוא טמאצעגּפָא ןעועג ןיא רעמיצ םעניא לקניוו ןייא .ןטערט
 ןא טנָאמרעד טָאה סָאד .ךעלעבַײש עכעלבנירג טימ טזָאלגראפ ןביוא
 ןייק טינ ייווצ ןענאטשעג ןענַײז לקניוו ןקיזָאד םעד ןיא .םויראווקא
 סָאד ,ירפ עטרַאיאב א ןסעזעג ןיא םענייא אב .ךעלשיט עסיורג
 ןײרא זיא לכימ ןעו .לדיימ גנוי א ןעמונראפ טָאה לשיט ערעדנא
 םענופ ןגױא יד ןעמונעגקעװא ךיגפא לדימ סָאד טָאה
 -אפ עריא ןיא טפיטראפ ךיז ןוא ,טנעיילעג טָאה יז סָאװ ,לאנרושז
 .ןריּפ

 ןַאטעג יירד א ךיז יורפ יד טָאה -- ?ןגָאז סעּפע ריא טעװ סָאװ --
 זיא יז ןכלעװ ףא ,לקנעב ןכיוה ןקיכעלַײק ןטימ ןעמאזוצ םיא ֹוצ
 -ַאניל יד אב ןרָאװעג ןעמונעג ,סיוא טזַײװ ,זיא לקנעב סָאד .ןסעזעג
 ,סקא רעד םורא ךיז טיירד ןוא ףיורש א טָאה סע -- ןטסיּפיט

 ייוצ שיט ןפא טגיילעגקעווא ,םָאלּפיד םעד ןזיוואב טָאה לכימ
 -ַאב רענייש א טקוקענּפָארא טָאה ךעלטראק יד ןופ ,ךעלטראקיָאטָאפ
 א רע טָאה ךיז ןריפארגָאטָאפ םאב זא ,טכודעג רָאנ טָאה סע ,רעכ
 ,ןגיוא יד טנפעעצ טיירב וצ ןוא סָאמ יד טּפאכעגרעביא לסיב

 טנפעעג ךיז רעדיוװ לרעמיצ םענופ ריט יד טָאה םורא טונימ א ןיא
 ןצכאיוצעביז רָאי א ןופ לדיימ א ןזיוואב ךיז טָאה לעוװש ןפא ןוא
 יװ ,טעשזדנַאלבעגמורא ןריולראפ קילב ריא טָאה סענגער רָאּפ א
 םוצ ."קינלאשטאנ, רעד רעמיצ ןיא ָאד זיא רע ,ןפערט קידנלעוו
 ךָאנ יו ,קידועמעש .יורפ רעטרָאיאב רעד ףא ןטלאהראפ ךיז ףָאס
 טינ ןעמ ףראד יצ ,טגערפעג ריא אב לדיימ סָאד טָאה ,דניק א רָאג
 .סנרעליש ןייק

 ,טרעפטנעעג יורפ יד טָאה -- ,ףראד עמ --
 ןבעל לשיט םאב ןסעזעג לדיימ סָאד ןיוש זיא רעטעּפש עלַײװ א

 ,טעברא ףא יז ןעמענָא ןגעוו גנודלעמ א ןבירשעג ךיוא ןוא ןאמנגנוי
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 רעד ףא--קוק א ריא ףא טּפאכעג לָאמ רָאּפ א שיוויינג טָאה לכימ
 -אלפ א ןעװעג ריא אב זיא ,גיוא םעד רעטנוא ךַײלג ,קאב רעטכער
 -כרוד ןסַײװ ןרעטנוא ןגיובנלע ןעמעראוו ןפראש ןטימ .לטניּפ קימ
 -עג סיוטש א םיא עגער עדעי ,קידנבַײרש ,יז טָאה לטפָאק ןקיטכיז
 ,טנאה ןיא ןבעג

 קוק ןקיפונביוא ןא רימ ןּפאכ ייזומ א ןיא ,לָאמא ךיז טכאמ סע
 ,לקניו ןלעקנוט א ןיא טקוראפ ןדיישאב טגנעה סָאװ ,דליב א ףא
 קיטליגכַײלג ןעייג רימ .ריט א רעטניה רעדָא ּפערט יד אב ץעגרע
 -וועדעש יד ֹוצ ןלַײא רימ .קילב א םעד ףא קידנפראוו םיוק ,ילבראפ
 ,ןלאז עסיורג יד ןיא טנעװילגיּפש יד ףא ,ןָאנבױא ןעגנעה סָאװ ,ןער
 םענעי ףא קוק א לָאמארעדיו קילעפוצ רימ ןעוט סגעווקירוצפא
 טָאה סעּפע טימ .םעד ןבעל ּפָא ךיז ןלעטש ןוא ּפערט יד אב דליב
 -עג רימ .ןייגוצקעווא טינ ןיוש ןלַײא רימ ,טריסערעטניראפ זדנוא סע
 עליטש א .עמָאשענ רעד אב ןעמענ סָאװ ,ןלאטעד רעמ ץלא ןעניפ
 ,םורא זדנוא טּפאכ גנוקעדטנא רעטכירעגמוא ןא ןופ דיירפ

 ,רעינעשזניא ןגנוי ןטימ ןעמוקעגרָאפ טציא זיא סכעלנע סָאװטע
 שיט םאב עטפעטוש רעקילעפוצ ןַײז ןגעו קורדנַײא רעטשרע רעד
 ,קנאבלוש רעד ןופ סָאװרָאנ ,דניק א טאמיק ,עלעדיימ א :ןעוועג זיא
 א יװ ,לטניּפ א סעּפע טימ ןוא ןגיוא עטצַאלגעגסיױא רָאּפ א טימ
 ןוא קאב רעטניורבראפ רעד ןופ סע טדניוושראפ טָא סָאװ ,עלעּפענק
 ריא ףא לָאמ ןייא :ענדָאמ רעבָא .זַײװאב א רעדיוו ךיז סע טוט טָא
 םענָאּפ ריא ..לָאמאכָאנ ןָאט קוק א טלָאװעג רע טָאה ,ןָאטעג קוק א
 טייהרעטרעלקראפ טָאה יז ןעוו ,טרעדנעראפ עלַײװ עלא ךיז טָאה
 יד ףא טקוקעג עסַײמסײב ןוא וצפורא ןעּפלטנעה סָאד ןביוהעגפוא
 ןופ רעטלע ןעזעגסיוא יז טָאה ,"םויראווקא  םענופ ךעלעבַײש ענירג
 םעד ןיולב טינ טכוזראפ ןיוש טָאה סָאװ ,שטנעמ א יװ ,ןרָאי עריא
 סייב ,טרעקראפ .ןרעטיב םעד ךיוא לָאמוצ רָאנ ,ןבעל ןופ םאט ןסיז
 ןעּפ רעד טימ ןפיול ןביוהעגנָא ןוא שיט םוצ ןגיובעגנַײא ךיז טָאה יז
 רָאה עטזיורקעג יד טימ ,עלעפעש א יװ ,קידנעלסיירט ,ריּפאּפ ןרעביא
 טליּפש סָאװ ,עלעדיימ א ןופ קילבנָא םעד טאהעג יז טָאה ,ןקאנ ןפא
 ."ןסאלק, ןיא

 ךָאנ סָאװ :ןָאטעג טכארט א ןוא ןבַײרש טקידנעראפ טָאה לכימ
 יד קידנעקנוט ,שיט ןייא אב קידנציז ?גנודלעמ רעד וצ וצ ןעמ טיג
 סעּפע טאהעג לדיימ סָאד ןוא רע ןבָאה ,רעטניט ןייא ןופ סרעדעפ
 -עג םיא ךיז טָאה טַײקמאזניימעג עקניניילק יד טָא ןוא ,סמאזניימעג
 שיט ןופ ךיז ןבייהוצפוא ןעוועג ןלאב א זיא רע .ןרעגנעלראפ טלָאװ
 טינ רָאג ךיז ,סיוא טזַײװ ,טָאה ענעי רעבָא ,לדיימ ןטימ ןעמאזוצ
 ןא ןבעגעגּפָא טלָאװ יז יװ ,טרָאװ ןדעי רעביא טרעלקעג ,טלַײעג
 ןעמונעג ןוא עסקאילק א טגיילעגקעווא יז טָאה ףָאס םוצ .ןעמאזקע
 רעטנוצ טָאה גיוא ןרעטנוא עלעטניּפ סָאד .ַײנספא ןביײרשרעביא
 -קעּפסניא יד ,לקנעב םענופ ןביוהעגפוא ךיז טָאה לכימ ,טמאלפעגפוא
 ןוא טנאה יד ןָאטעג קירד א םיא טָאה לײטּפָא-ךערדאק ןופ עשרָאט
 ,טעברא רעד ןיא גלָאפרעד ןשטנווועגוצ
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 -ורד עליטש סָאד טרעוו טעברא רעד ראפ ןעצי-ףניפ טונימ א טימ
 לופ ןענַײז קורב רעד ןוא ןראוטָארט עדייב .טבעלעגפוא לסעגיילרעק
 יךיימ ןוא ןעיורפ וװָארסָאד -- רעדניבנַײא ,רעקורד ,רעצעז טימ
 ,ךעל

 יטנע ןוא גנאגנַײרא םאב טייטש רעטכעוו רענעפַאלשראפ רעד
 םיא ךיז טליװ סע .ןעגנוסירגאב-ןגרָאמירפ יד ףא ךעלבליופ טרעפ
 ,למערד א ןּפאכ םייהא ןייג רעכיג

 ,טעברא רעד ףא ןעמוקעג לָאמ עטשרע סָאד טנַײה זיא עינאמ
 ךיז טקעסייעג גנאל יז טָאה ,ןפָאלש ךיז ןגייל ןראפ ,טנװָא ןיא ןטכענ
 עליופ ןעווארּפ ןעמונעג טַײצ עטצעל יד טָאה סָאװ ,רעגייזקעוו ןטימ
 וצרעד ,טַײז א ףא טגיל רע ןעװ ,ןאד רָאנ ןייג ןביוהעגנָא -- ,קיטש
 ףא .ענַײז םירעדעג יד ןָאט לסיירט ןטוג א עליכטאכעל ןעמ ףראד
 -עגסיוא טינ טָאה עינאמ ןוא ,ןזָאלראפ טינ ךיז ןעמ רַאט רעגייז אזא
 י-למערק יד ןקעוופוא יז ןלָאז ירפרעדניא יידעק ,ָאידאר יד ןסָאלש
 ,טלעוו רעד ןיא רעגייז רעטסרעכיז רעד -- ןטנארוק

 / --.עמאמ יד טשעדיכעג ךיז טָאה -- ?וטסגרָאז סָאװ ,עלעראנ --
 ,ריד ןופ רענרפ ןייטשפוא ךָאד לעװ ךיא

 ?ןפָאלשראפ טסעוו וד ביוא ןוא --

 ייװצ יד ראפ .ןרעפטנע עליפא טלָאװעג טינ ענאכ טָאה םעד ףא
 י-עגסיוא טוג ןיוש ךיז יז טָאה ,טעברא יז סָאװ ,רָאי קיצנאווצ ןוא
 רעגייזא ייווצ-סנייא ןגייל ךיז געמ יז .טַײצ רעד וצ ןייטשפוא טנרעל
 ,סקעז בלאה ףוא ךיז יז טּפאכ סנייצלא ,טכאנאב

 ךיז טָאה ענאכ ןעוו ,ןפָאלשעג קאמשעג ךָאנ עקאט זיא עינאמ
 עסיורג ,ןגרָאז עניילק-- רעדניק עניילק ,טעב םענופ ןביוהעגפוא
 ,עסיורג א עריא רעטכָאט יד ןיוש זיא טָא .ןגרָאז עסיורג-- רעדניק
 ...ןרעטעברא ןא

 א ךָאנרעד ,רָאה סעינאמ טנאה רעד טימ טרירעגנָא טָאה ענאכ
 ףא ךיז טיירדעגרעביא קַיור טָאה עינאמ .רעיוא ןראפ יז ןָאטעג יצ
 א ןָאטעג סיב א יז טלָאוװס יװ ,ךַײלג רעבָא ,טַײז רערעדנא רעד
 לסקא עװעזָאר עטעקאנ יד טימ ןוא טעב ןופ ןעגנורּפשעגּפָארא ,ןיב
 ,ןעמאמ רעד ןגעקטנא ןייטש ןבילבעג ינק עכעלפראש ןוא

 ?טקיטעּפשראפ בָאה ךיא --

 ןיוש זיא ןייטשפוא רָאנ ,עקרעטכָאט ,טינ וטסָאה טקיטעּפשראפ --
 ,טַײצ

 ךיז ראפ ןגָאלשעגכרוד ןוז יד טָאה רעטצנעפ ןפא גנאהרָאפ ןכרוד
 קידלָאג ןבָאה עדנארעוו רעד ןופ ךאד ןפא .עלעקשזעטס קיטכיל א
 סָאד טלקנוטראפ סָאװ ,םיוב-עיצאקא רעד .יוט ךעלעּפַײרג טלקניפעג
 יראפישיטכאנ ןענאטשעג ךָאנ זיא ,רעמיצ םענופ רעטצנעפ עטייווצ
 ,עלעטעלב ןייק טימ קידנריר טינ ,טמעלָאכ

 יקעווא ןראפ עינאמ טָאה ,קיטשירפ ןסעגעגּפָא ןוא ךיז טצוּפעגוצ
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 טָאה סע .ראדנעלאק םענופ לטעלב עקיטכענ סָאד ןסירעגּפָארא ןייג

 -ראפ ןיוש טעװ יז ןכלעוו ,גָאט םעַײנ םענופ רעפיצ יד ןזיוואב ךיז

 ,קידנעטש ףא ןעקנעדעג

 םענופ סאג רעד ףא סיורא ןענַײז רעטכָאט רעד טימ רעטומ יד

 וצ ןייג ךיז טזָאלעג ןוא וועשיי רעװקסָאמרעטניה ןטסוּפיקידנעניגאב

 ייוא ןא טלמאזראפ ןיוש ךיז טָאה סע ּוװ ,עמרָאפטאלּפ-ןאבנזַײא רעד

 ענאכ טגעלפ יוזא טקנוּפ .רעדניק טימ ןעוװעג ןענַײז עקינייא .םעל

 -וצּפָא ףא ןעלעינאמ טימ קיטנָאמ ןדעי רעהא ןעמוק קירוצ ןרָאי טימ

 יז טגעלפ טנװָא ןיא סעבאש .ןטרָאג-רעדניק ןיא ,טָאטש ןיא יז ןריפ

 .םייהא יז ןעמענ גָאט ןקידקיטנוז ןפא

 ןעוועג עקשטירטקעלע יד זיא ,טַײצ רעירפ רעד ףא טקוקעג טינ

 ןייא רָאנ ןענופעג רעטכָאט רעד טימ עמאמ יד ןבָאה ןָאגאוו ןיא ,לופ

 ,טרָא ילרפ
 ןיטש גָאט ןצנאג א טסעװ -- ,טגָאזעג ענאכ טָאה -- ,ךיז ץעז --

 | ,סיפ יד ףא
 ראפ ךיז קידנעמעש ,ןָאטעג עשטּפעש א עינאמ טָאה -- !וד ןוא --

 דייר ןוא ..סיוא סעּפע וטסכארט ,עמאמ ,קידנעטש -- .ןרישזאסאּפ יד

 | ,רעליטש לסיב א

 ,ןסיוו לָאז ןָאגאו רעבלאה א ,טלָאװעג עקפאד טָאה ענאכ רעבָא

 יעגנַײא לָאק א ףא ךיוה יז טָאה ,טעברא ףא טרָאפ רעטכָאט ריא זא

 ;ריא טימ טענַײט

 ,ריד גָאז ךיא .רעווש ןַײז ריד טעוו'ס ןוא טניוװעג טינ טסיב --

 ,ךיז ץעז

 סָאװ ,יורפ יד ןוא לבצנאמ םעד טקעװעגפוא טָאה ךעסכיס רעד

 קור א ךיז ןבָאה ייז .טרָא עילרפ סָאד ןעװעג זיא קנאב רעייז ףא

 רעד ראפ ַײס ,ןעמאמ רעד ראפ ַײס ץאלּפ ןרָאװעג זיא'ס ןוא ,ןבעגעג

 טָאה ,עציײלּפ סעמאמ רעד וצ קאב א טימ ךיז טעילוטעגוצ ,רעטכָאט

 טיצ סָאװ ,ײסָאש ןפא רעטצנעפיזָאגאו ןכרוד ןקוק ןעמונעג עינאמ

 ריא טָאה טַײקמעראװ עדלימ א .טישנָא-ןאבנזַײא םעד סיוגנעל ךיז

 זילווכעלסיב רָאנ ..ןרָאֿפ וצ ןעוועג טוג זיא'ס .םענָאּפ סָאד טלטרעצעג

 ,רעמוז ןצנאג םעד טבעלעג טָאה יז עכלעוו טימ ,ןעקנאדעג יד ןבָאה

 -מוא לסיב א ןרָאװעג זיא'ס ןוא ,ּפָאק םעד טכאמעג לופ לָאמארעדיװ

 טינ טָאה יז סָאװ ,ןָאטעג קיטכיר עקאט יז טָאה יצ ,ןצראה ןפא קִיור

 ןיק ןעװעג טינ סע ןיא יצ :ןריּפאפ יד טוטיטסניא ןיא ןבעגעגנָא

 ?רעלעפ

 טמוק לָאמאטימ .רעטומ רעד וצ רעקראטש ךיז טעילוט עינאמ

 ןענאטשעג טינ ןוא ןסעזעג טינ יז זיא לָאמנייק זא ,ןעניז ןפא ריא

 סָאװ ?עטאט רעד ,טגָאזעג טציא ריא רע טלָאװ סָאװ .ןטאט ריא ןבעל

 ףֹא קאב רעד טימ ןַײא רעפיט ךיז טעטסענ יז ?טעצײעג רע טלָאװ

 יינ ןיוש זיא ןעמעלָאכ רעבָא ,ןגיוא יד וצ טכאמ ,לסקא סרעטומ רעד

 ןיא .לאזקָאװ רענאזאק ןופ סמערוט יד ןגעקטנא ןפיול סע .ןעוו ָאט

 -נינעל, לעטָאה םענופ עדימאריּפ יד ךיז טזיײװאב רעטצנעפדזָאגאוו
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 ןענאטשאב טלָאװ יז יװ ,עגנירג ןוא עסַײװ-קיטכיל א-- "איאקסדארג
 ,ךעלעבעווש ךעלעטסעק עקשטיניילק ןופ

 יז זא ,טכארטאב ךיז ענאכ טָאה ,טָאטש ןיא ןרָאפ וצ ןעמוקעג
 ,ילרעקורד רעד זיב רעטכָאט יד ןטיילגאב וצ טַײצ טָאה

 ,ןרָאפ טַײװ ךָאנ טספראד וד ..ןָא רעדיוװ ןיוש ,עמאמ ,טסבייה --
 יגלרא םוצ עמאמ יד טריפעגּפָא טָאה עינאמ -- ,ןקיטעּפשראפ טסעוװ
 א ןוא טּפאכעגמורא טסעפ יז לָאמאטימ ָאד ןוא ,ָארטעמ ןיא גנאג
 ןעמוק ןזיוואב טינ טָאה ענאכ ,ןּפיל יד ןיא ןוא קאב ןיא ןָאטעג שוק
 םעליוא ןטימ טשימעגנעמאזוצ ןיוש ךיז טָאה רעטכָאט ריא יװ ,ךיז-וצ
 ,ןגיוא יד ןופ ןדנווושראפ זיא ןוא

 -עגכָאנ ריא ענאכ טָאה---!סאג יד ןייגרעבירא םאב ךיז טיה --
 ,ןעַירש

 -לעבאט ריא ןעגנאהעגפוא עינאמ טָאה םורא ָאש לטרעפ א ןיא
 "וצ ןוא ײרעקורד רעד ןיא גנאגנַײרא םאב לוװָאט ןסיורג ןפא רעמונ
 ןלַאמש ןוא ןגנאל ןרעביא ןייג טזָאלעג ךיז רעטעברא ךָאנ טימ ןעמאז
 ענרעזַײא יד טימ לקירב עטבראפעג-ןירג סָאד ןעגנאגעגכרוד ,ףיוה
 ,ךעציקורד ןיא ּפערט יד רעביא טזָאלענּפָארא ךיז יז טָאה ,ןשטנערָאּפ

 טָאה לייא-ןישאמ ןוא בראפ ןופ ךורעג םעראוו-ךעלטיז ,ףראש א
 טָאה ןרעיוא יד וצ .זָאנ רעד ןיא ןָאטעג גָאלש א ריט רעד אב ךַײלג
 ןיא רעטַײװ סָאװ ,לאפרעסאוו ןטַײװ א ןופ יװ ,שיורעג א טכיירגרעד
 סיוגנעל .לרעּפאלק ןוא ַײרעדוה יד ןעװעג זיא רעקראטש ץלא ,ךעצ
 ןיא טלעטשעגסיוא ,רעטצנעפ עכיוה יד אב ,טנאוו רעטשרעדָאפ רעד
 עלא ןופ רעמ .סענישאמקורד יד טּפאלקעג ןבָאה ,ייר רעגנאל ןייא
 ןענַײז טנאוו רעקידנגעקטנא רעד ַאב .עיצאטָאר יד טעװעשובעג טָאה
 םיוק זיא ןעמיטש עניד ערעייז סָאװ ,סענישאמ ערענעלק ןענאטשעג
 ,ןרעה וצ ןעוועג

 רעד ןעינאמ טנגעגאב ךעלטנַײרפ טָאה -- ,ריד ןגרָאמ-רעטוג א --
 ,שטיוועייסקעלא יײפָאמיט רעטסַײמ רערעטלע

 ןיוש ןענַײז סעגַײד עקיטכעג יד ןעוו ,ירפרעדניא ךעלנייוװעג יו
 ךיז ןגעוו ןזיוואב טינ ךָאנ ןבָאה עקיטנַײה יד ןוא ןסעגראפ בלאה ףא
 רעטוג א ןיא ןעוװעג שטיוועייסקעלא ייפָאמיט זיא ,ןענָאמרעד וצ
 רע טָאה ,ןגעקטנא ןעמוקעג זיא'ס רעװ ,ןקיצנייא ןדעי .גנומיטש
 טינ רָאג .לטרעוו א ,עמכָאכ א ַײברעד קידנגָאז ,טסירגאב ךעליירפ
 קידנעעזרעד ,ןקור םעד ןגיובעג קנילפ-שלגניי רע טָאה ,ןרָאי יד טיול
 ןוא ןביוהעגפוא רע טָאה ץלא .עלעפַײרש א ,עלעקטאמש א ליד ןפא
 טָאה ךעלדנע .טאלאכ םענופ סענעשעק עטיירב יד ןיא טגיילעגנַײרא
 יױרפ א טעבראעג טָאה סע ּוװ ,ישאמ א אב טלעטשענּפָא ךיז רע
 ,םענָאּפ טערומכראפ ,גנערטש א טימ קיסילרד רָאי א ןופ

 -נָא ןוא--..ןרעליש רעַײא ,אנװװָאלװאּפ אֵיקָאדװעי ,זיא טָא --
 א ריא ןעמױרנַײא טשרעמיולק קידנלעוו ,ןעינאמ וצ ךיז קידנגייב
 לָאז עמ זא ,ןיימ ןשערייפעב ןטימ ,ךיוה ןָאטעג גָאז א רע טָאה ,דָאס
 ;ןרעה
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 סָאד ןיא ראפרעד ,סגנערטש א ןעיסוד אב זיא םענָאּפ סָאד --
 ..סנדלָאג א ץראה

 ףא סכעלנע סעּפע ןזיוואב ךיז טָאה ןּפיל ענעסיבראפ סעיסוד ףא
 רעד ןופ קעװא ןיא שטיװעיססקעלא יײפָאמיט רָאנ יװ .לכיימש א
 ,ריּפאּפ סנגיוב יד ןלייצ -- טעברא ןא ןעינאמ ןבעגעג יז טָאה ,ןישאמ
 -גנאל ןלייצ ןבױהעגנָא עינאמ טָאה טַײקטגנערטשעגנָא רעסיורג טימ
 ,ךגיוב ךָאנ ןגיוב םאז

 קאּפ םעד ריא אב ןעמונעגרעביא עיסוד טָאה -- ,יוזא טינ --
 סע .לָאמאטימ סנגיוב ףניפ וצ ןלייצ קנילפ ןביוהעגנָא ןוא ריּפאּפ
 טָאה עינאמ .רעכָאפ ןקיזיר א רעביא טפראוו יז זא ,טכודעג טָאה
 םעניא ךיז טרעטנָאלּפראפ דלאב ,סנגיוב ףניפ וצ ןלייצ ןעמונעג ךיוא
 -סייב ךָאנ זיא סערָאצ יד וצ .ַײנסָאדנופ ןבייהנָא טזומעג ןוא ןבשזעכ
 ןסעזעג ןטכענ ןיא יז ןכלעװ טימ ,רעכָאב רעד ןעגנאגעגוצ עסַײמ
 ,לײטּפָא-ןערדאק ןיא לשיט ןייא אב

 --.טיירפרעד ךיז רע טָאה--!ךעצ םעד ןיא ךיוא טַײז ריא --
 ,טוג רעייז

 ,ןייטשראפ קידנענָאק טינ ,טקוקעגנָא טרעדנוװראפ םיא טָאה עינאמ
 ?טַײקסטוג יד יוזא ָאד זיא סָאװ
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 ,רעטסַײמ םעַײנ םעד טנגעגאב קיטליגכַײלג ןבָאה סענישאמ יד
 סָאװ ,עידָאלעמ עטעשָאּפ רעייז ןעגנוזעג ייז ןבָאה ,גָאט עלא יװ
 יאמ יד אב רעטעברא יד רעבָא ,ןטקאט ַײרד-ייװצ א ןופ טייטשאב
 יד .רעינעשזניא םעַײנ םוצ טקוקעגוצ ךיז רעגַײנ טימ ןבָאה סעניש
 "עג ןלאב א זיא אווָאקאוועל עיסוראמ -- עיצאטָאר רעד ןופ ןרעקורד
 רע ןעװ .סעבאגפוא עשלארבעגלא ןזייל רע ןעק יצ ,ןסיוװ וצ ןעוו
 .טַײצ לסיב א טרָאּפשעגנַײא יז טלָאװ ,ןפלעה םעד ןיא ריא לי
 ךיז יוזא קיבײא לָאז סָאװ ,טלעװו רעד ףא שטנעמ אזא ךָאנ ָאטינ
 ןיהא ןרָאפ סָאד ּפָא טמענ ָאש ןבלאהרעדנָא .יז יװ ,טַײצ ןיא ןקיטיינ
 ןיא יז טכוזאב ךָאװ ןיא לָאמ ַײרד ,ןאב ןשירטקעלע ןטימ קירוצ ןוא
 ,..םוקינכעט ןשיפארנילָאּפ םעד ןטנװָא יד

 ,עלילָאכ) טגערפעגנָא ךיז טָאה ,אװָאלרָא עיסוד ,ןרערעל סעינאמ
 ,.רעטאהעג ענעסאכ א רעטסַײמ רעַײנ רעד זיא יצ ,(ןיימ םוש ןָא
 יִצ ,עגארפ א ןבעגראפ ךיז טָאה װָאקינשטיטּפ עיסאוו רעצעז רעד
 טָאה -- ,"טיג זא ,םענָאּפַאק .ןּפָארט ןרעטיב םענופ טלאה רעכָאב רעד
 סװָאיבָארָאװ ףא קידנקוק ,ןסָאלשאב גנורעיודאב רעסיוועג טימ רע
 טָאה ןיקול עיטימ רעליש רעקירָאינצעביז רעד .זָאנ רעכעלסאלב
 .לָאבטופ ןיא טליּפש רעינעשזניא רעַײנ רעד יצ ,ןפערט טוװורּפעג
 ,רעליּפש רעטוג א עדנאמָאק רעד ןיא טלעפ סע

 ךַלא טפור עמ יװ ,טינ סייווכ ,רעטסַײמ רעוואכ ,טקידלושטנא --
 -ַאװ וצ טדנעוװעג ךיז לָאק ןשלבצנאמ ריא טימ טָאה -- ,ןעמָאנ םאב
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 רעד ףא "םרָאפ, א ןעמענ ףראד ךיא -- .אוָאלרָא עיסוד ןוװָאיבָאר
 -עגנָא יז טָאה -- ,רעקניַײנ רעד טימ .ןעמעוו טימ טינ בָאה ןוא ןישאמ
 ..עריומ ךיא בָאה -- ,ןעינאמ ףא ןזיוו

 ,ןפורעגּפָא ךיז לכימ טָאה -- ,ןפלעה ךַײא לעװ ךיא --
 -עגוצ יד ןעייטש סע ּוװ ,ןיהא קעווא םיא טימ ןעמאזוצ זיא עיסוד

 ןפא ןעמונעגפורא קנילפ עדייב ייז ןבָאה ָאד ."סעמרָאפ , עטיירג
 וצ םיא טריפעגקעװא ןוא "סייבפעלא, ןא ןופ ץאז םעד עלעגעוו
 רעד ףא עלעגעוו םענופ ץאז םעד ןקורעבירא םאב .ןישאמיקורד רעד
 פוטש ןרעקראטש א ןבעגעג טַײקיסַײלּפ ליפוצ ןופ לכימ טָאה ןיׂשאמ
 ןטָאשעצ ךיז טָאה גערב רעקניל רעצנאג רעד ןוא ,טנעה יד טימ
 -נעמעצ ןרעביא ןגיולפעצ ךיז ןענַײז סענַאּפש ,סעיצאּפש ,סעיסיוא
 ,ליד םענעט

 טָאה קידלמש .ןפַאלעגנעמאזוצ ךיז ןעמ ןיא ךעצ ןקע עלא ןֹופ
 ,שטיװעיסקעלא ייפַָאמיט רעטסַײמ רערעטלע רעד ןגָארטעגנָא ךיז
 רעד ךעצ ןיא ןעמוקענּפָארא טונימ רעד ןיא עקפאד זיא סעכָאלוצפא
 רעד ןיא .אווָאמיסקאמ אנווָארדנאסקעלא אירעלאוו רעינעשזניא-טּפיוה
 ,וַאקינשטיטּפ עיסאוו ןענאטשעג זיא רעיושוצ ןקיטַײז א ןופ עזָאּפ
 ,טיג םיא ףראד עמ ּוװ ,ןטרָאד ןַײז וצ טַײקַיייפ ענעטלעז א טָאה סָאװ

 יוצ ןעמונעג ןעיסוד טימ לכימ טָאה ,עּפראכ ןופ רעטנערבראפ א
 ײלֿפַאמיט ייז טָאה ןפלָאהעג ,לאירעטאמ םענעפרָאװעצ םעד ןבַײלקפיונ
 ךיוא ליד םוצ ךיז ןגיובעגנָא טָאה טכירעגמוא רָאג .שטיוועייסקעלא
 יז טָאה ןווָאיבָארָאװ טימ טַײז-אביטַײז .אנווָארדנאסקעלא אירעלאוו
 ,טפירש םעד קידנעמענפיונוצ ,ליד ןרעביא טנעה יד טימ טראשעג

 ײֿפָאמיט טָאה -- ,סענָאמכאר יז טָאה ןטסילאיצעּפס עגנוי ףא --
 ןיא אנווָארדנאסקעלא אירעלאוו ןעוו ,ןָאטעג קנּוװ א שטיוועייסקעלא
 טינ רעגניפ יד ךיז יז טלָאװ שרעדנא-- ,טנעה יד ןשאװו קעווא
 ,,,טרימשעגנילא

 יילש אזא ןעמענ טעװ סָאװ ,לדיימ םעד ענאקעמ טינ ןיב ךיא,
 טלאה לאלכיב .אוָאלרָא עיסוד טכארטעג עסַײמסיײב טָאה-- ,"לזאמ
 סיוא טלעפ יז לַײװ ,ראפרעד טינ ןסעזראפ ןרעוו ךעלדיימ זא ,עיסוד
 -סערג רעד לַײװ ,ראפרעד טעשָאּפ רָאנ ,טפאשגולק רעדָא טַײקניײש
 ןעמעוו ראפ ָאטינ זיא'ס ןוא ןסטכיגעגיוט ןענַײז ןעלבצנאמ לייט רעט
 ,ןבָאה וצ ענעסאכ

 "עג לכימ טָאה ,גנוגעוואב עקירעביא ןא ןכאמ וצ ךיז קידנטיה
 ןטייוצ םעד-- םֹרָאפ עַײנ א ןישאמ רעד ףא ןעמענ ןעיסוד ןפלָאה
 טגיילעגקעווא ,גוצּפָא ןא טכאמעג טָאה עיסוד ."סייבפעלא, ןֹופ ןגיוב
 ענעי ףא ריּפאּפ ךעלקיסאפ ןּפעלקפוא ןעמונעג ןוא שיט ןפא םיא
 ןיא סָאד .ךעלטַײד טינ ןענַײז ןלעמעג ןוא סעִיסיוא יד ּוװ ,רעטרע
 עיסוד .טַײקטינעג עשּפיה ןוא טַײצ ךאס א טרעדָאפ סָאװ ,טעברא ןא
 ןפא .טגיוטעג טינ ךיוא טָאה רע רָאנ ,גוצּפָא ןא ךָאנ טכאמעג טָאה
 טוג ,לװָאט םאב טייטש סָאװ ,ןרערעל רעד אב טציא ןענַײז דליב
 ןצנאג ןרעביא ןעמוװשעצ ךיז זָאנ יד רעבָא זיא ,ןרעיוא יד סיורא
 "א, טגָאז ןוא לכלמ סָאד ןֹפָא טלאה סָאװ ,עלעגנַיי סָאד ;םענָאּפ
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 ןרָאװעג ליומ סָאד ראפרעד זיא ,למענעּפ דלימ ןייש א ןגָארקעג טָאה
 ,לדנייצ ןייא ןָא ,טסוּפ םיא אב

 ריא .םענָאּפ ןפא ןעיסוד אב ןטָארטעגסיױרא ןענַײז סייווש סנּפָארט
 ןוא ריּפאּפ ךעלגנעטס ּפאּפ טימ טרימשעג טָאה ,עינאמ ,ןרעליש עַײנ
 ןעיסוד טימ ןעמאזוצ טָאה ווָאיבָארָאװ רעטסַײמ רעד .,ןּפעלק ןפלָאהעג
 עדיומ ךיז טזומעג ףָאס םוצ ןוא ָאש ריפ ענעלָאװשעג טרעטאמעג ךיז
 טזומעג טָאה עמ .ןפלעה טינ טשינרַאג טימ ריא ןָאק רע זא ,ןַײז
 -סאז שטיװָאנָארא יײיסלַאמ ךעצ-רעצעז םענופ ףעש םעד ןפורסיורא
 -ירא םיא רע טָאה סָאד-- טנעקרעד ךַײלג םיא טָאה לכימ .יקסוואל
 -יוק ךיז טָאה יקסוואלסאז .רָאטנָאק רעד ןופ ּפערט יד ףא טגָאיעגרעב
 יראפ ןכעלטפאשנדַײל ןַײז טימ ײרעקורד רעד ןיא ןעוועג םעשיענ
 "עב ףרּוװרָאפ ןטסדנימ םעד טינ טגָארטראפ רע .רעצעז יד ןקידייט
 א טזָאלעגסיױרא טָאה ךעצ ןַײז זא ,דאשכ ןטסנעלק םעד ,ייז עייגענ
 טמענ רעצעז יד ןגעק גנוקידלושאב עדעי .טעברא לקיטש טכעלש
 ,גנוקידיילאב עכעלנעזרעּפ א יװ ףוא רע

 -נאגעגוצ קיטסאה רע זיא-- ?ןעשעג רעדיוו ןיוש זיא סָאװ ,ונ --
 רע ."סייבפעלא, םעד ןקוקאב ןביױהעגנָא ןוא ןישאמ סעיסוד וצ ןעג
 --ןןטרָאד ,טעלג א ןבעגעג ָאד ,רעגניפ יד טימ טּפאטעגסיוא םיא טָאה
 :ךיז ראפ טעשטּפעשעג ,רעכאמפעשיק א יװ ,ַײברעד ןוא ,קור א

 ..ענָאּפש ןייא ,סענַאּפש ייווצ ...טקנוּפ ןייא ,ןטקנוּפ ייווצ --
 יסיוא עלודעג-עלַאמ רע טָאה --!טלעװ יד יוװ ,קיטכיר זיא ץלא --

 -עייסקעלא ײּפָאמיט וצ לרעמיצ ןיא ןַײרא רעקידנענַײש א ןוא ןפורעג
 -עגפוא ןעוועג טינ זיא רענעי רָאנ ,סעומש ןכעליירפ א ןּפאכ ןשטיוו
 ,ןצרעד טגייל

 טָאה ?םייבפעלא; םעד ןקורד ןוא ,טקידנעראפ ךיז טָאה עטכאוו יד
 ןבירשעגרעטנוא טינ טָאה רעטסַײמ רעַײנ רעד .ןביוהעגנָא טינ ןעמ
 ,ןגיוב םענייר םעד

 ירעוו עקיזָאד יד ןגָאז ןשטנעמ ןקיטַײז א ראפ !"ןגיוב רענייר , א
 ,טַײטאב טימ לופ יז ןענַײז רעקורד א ראפ רעבָא ,טינרָאג רעט

 םעניר םעד רעטעברא רעד טמענ ,טנעה יד טוג ןשאוועגסיוא
 טימ ןקידנקעמש א ,ןכעלטכַײפ א ,קיטכיזרָאפ םיא טגָארט ןוא ןגיוב
 רעד .קורד םוצ ןבַײרשוצרעטנוא ףא רעטסַײמ םוצ ,בראפ רעשירפ
 רעד ןַײז טינ רָאט םיא ןיא .ןָאלאטע סלא טניד ןגיוב רעקיזָאד
 טגָאז--"!שזאריט רעצנאג רעד ןייג לָאז יוזא, .ןרָאסיכ רעטסדנימ
 ךָאנ ,עלעבלעווש עטשרע סָאד זיא ןגיוב רענייר רעד .רעטסַײמ רעד
 ןפראד עלא ןוא ,רעטנזיוט רעקילדנעצ ,רעטנזיוט ןעללפ וצ ןעמוק םיא
 ,ןטשרע ןפא ךעלנע לאעדיא ןַײז ייז

 א זיא רע .גנומיטש רערעװש א ןיא ךעצ ןופ סיורא זיא לכימ
 ,רָאסעּפָארּפ רעד יבא .טינ רע ןעק טשינרָאג ,טסילאיצעּפס רעּפאנק
 ,עינַאלָאנכעט ןגעו סעיצקעל טוטיטסניא ןיא טנעיילעג טָאה סָאװ
 ןלאב עטנכייצעגסיוא עליפא ןוא עטוג ןלעטש רעדייסעק םיא טגעלפ

 -אטשעג זיא יז .ןעינאמ ןעזרעד רע טָאה ,ףיוה ןופ קידנעייגסיורא
 ךיוא ךיז טָאה רע .לװָאט ןפא גנודלעמ עשירפ א טנעיילעג ןוא ןענ
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 טציא רָאנ ,ןעמאזוצ טעבראעג ייז ןבָאה גָאט ןצנאג א .טלעטשענּפָא
 טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,ריא ףא ןָאטעג קוק א לָאמארעדיוו רע טָאה
 ,סאג רעד ףא סיורא ןענַײז ייז .גנודיישעצ רעגנאל א ךָאנ טנגעגאב יז

 .ריא אב טגערפעג ליפעגטימ טימ רע טָאה ---?טרעטאמראפ --
 סָאװ ,ןגיוא יד ןביוהעגפוא יז טָאה -- ,רעטסַײמ םענופ רעמ טינ --

 .ןעמעלא ףא ןוא ץלא ףא םיניוועמ עטוג ,סיוא טזַײװ ,ןענַײז
 -קָאװ רעקסרוק ןופ ךיז טיצ סָאװ ,לארטסיגאמ רעטיירב רעד ףא

 -נדיישראפ ןעמּוװשעג טלאפסא ןכייוו ןטמעראוועצ ןרעביא ןענַײז ,לאז
 ןענָאגרופיַאטװא ,"סעקַײשט, ,"סעגלָאװ, ,"ןשטיװקסַָאמ , עקירילָאק
 יטשרּוװ עטעפ ןוא טיורב סנבאל ךעלטנעו יד ףא עטלָאמעגנָא טימ
 ןוא טלאפסא םעד טסערּפעג .רעווש ןבָאה סָאטוװא-טסאל עסיורג .ךעל
 -נעלסיירט קידוועשויעמ .ךעלכיור עסייה טימ טפול יד טקיטעזעגנָא
 עטנאּפשעגנַײא ,דרעפ רָאּפ א ןרָאפעגכרוד ןענַײז ,ןרעיוא יד טימ קיד
 טָאטשנָא ךיז טָאה ךעלדנע .רעשעלפיריב ךעלטסעק טימ ןגָאװ א ןיא
 -יירפ ענירג סָאד ןזיוואב ,"טייטש  טײטאב סָאװ ,רעַײּפ ןטיור םעד
 ץיילפ א טָאה םעליוא רעקידלודעגליפ רעד ןוא ,"טייג  עכעל
 .ןָאטעג

 "אטָארָאװ עינסארק, עיצנאטסיָארטעמ רענלמרימטיור רעד ןבעל
 טנאה א ןעלכימ טקערטשעגסיױא ןוא טלעטשענּפָא ךיז עינאמ טָאה
 ,ךיז ןענעגעזעג םוצ

 זילב טגערפעג רע טָאה--?ריא טרָאפ עיצנאטס רעכלעוו זיב --
 ,ריא טימ לסיב א ךָאנ ןייטש ןוצ יידעק ,םעד בילוצ

 ףראד ךיא-- ,טרעפטנעעג יז טָאה-- ,טינ ץעגרע ןיא רָאפ ךיא --
 ,ןטראוו ןוא ןייטש ָאד

 ןטָאשעצ לָאמארעדיוו טלָאװ רע יוװ ,יוזא טליפרעד ךיז טָאה לכימ
 ןעמונעג טיירטשעצ רע טָאה ,ריא ןופ קידנעײגּפָא ,"סייבפעלא, ןא
 טינ טנאו א ףא ןעגנאהעג ןענַײז עכלעוו ,ןעגנוטַײצ יד ןיא ןקוק
 "ארפ יד ךיז ןבעגראפ ַײברעד ,ןקסָאיק יד רעטניה ,ָארטעמ ןופ טַײוװ
 סיוועג םיא ףֹא ןיוש טראוו טרָאד .םייהא טינ רע טייג סָאװראפ ,עג
 עקירָאינביז יד ךיוא םיא ףא טראוו סע ,רעטסעװש ערעטלע ןַײז
 .ריא טימ ךיז טליּפש רע ןעוו ,ביל רעייז טָאה סָאװ ,עצינעמעלּפ

 לכימ .םורא ץלא ןעזעג טוג ןעמ טָאה ןקסָאיק יד רעטניה ןופ
 טָאה סע .עיצנאטסיָארטעמ רעד וצ קוק א טּפאכעג עלַײװ עלא טָאה
 ,טקרעמאב םעצולּפ טָאה רע ןעוו ,ץראה סָאד ןָאטעג לּפאצ א םיא אב
 .ןגעקטנא ןצעמע ןָאטעג זָאל א קישאר ךיז טָאה עינאמ זא

 ,לָאק ריא טרעהרעד םורא עלַײװ א ןיא רע טָאה --!עמאמ --
 םענעלָאװשעג א טימ ןוא ּפָאק ןפא לכיט א טימ לבַײװ קירעדינ א

 ןעינאמ טּפאכעגמורא טנאה רעַײרפ רעד טימ טָאה טנאה ןיא קעשָאק
 ןעלכימ וצ ןגָארטרעד ךיז טָאה --?טעבראעג ריד ךיז טָאה יו --

 סָאװ ,ןסעגעגפוא ץלא טסָאה -- .יורפ רעד ןופ םיטש עקידווװעגניז יד
 ?ןבעגעגטימ ריד בָאה ךיא

 טזָאלעג ךיז טָאה רע .ןצראה ןפא רעגנירג ןרָאװעג זיא ןעלכימ
 ,םייהא ןרָאפ וצ ןעוועג טַײצ עקאט ןיוש זיא'ס .ןייג
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 זא ,טגײצרעביא ךיז רעמ ץלא ווָאיבָארַאװ טָאה גָאט ןדעי טימ
 זיא ,ךעלדנעטשראפ ןוא טכַײל ןעוועג זיא טוטיטסניא ןיא סָאװ ,סָאד
 ,טרעטנַאלּפראפ ןוא טריצילּפמָאק ,ךעצ ןיא ,ָאד

 רָאטקערָאק רעוויסנאּפסקע רעד סיוא טַײרש -- !אסאר אלובאט --
 -לגָאּפש א טימ םיא וצ ךיז טדנעוו לכימ ןעוו ,שטיװָאליריק ןאיסאק
 ,עשאקצָאלק רעַײנ

 טינ םיא טקעלק לָאמנייק סָאװ ,סערָאצ לכימ טָאה ץלא ןופ רעמ
 וצ סיוא טמוק'ס .שזאריט ןצנאג םעד ןקורדוצּפָא ףא ריּפאּפ ןייק
 ,ךָאנ ןבעג לָאז רע ,רעטסַײמ ןרעטלע םאב םימכאר ןטעב

 א שטיוועייסקעלא יײפָאמיט טָאה ,לקניוו טקוראפ א ןיא ,ךעצ ןיא
 טרָאּפשעגּפָא ,ןלאירעטאמ ערעדנא ןוא ריּפאּפ טלאה רע ּוװ ,לרעמעק
 יד סָאװ ףא םיא ןעמ טלדיז לרעמעק ןקיזָאד ןראפ .טעברא רעד ףא
 שינעמענונצ א ןבעגעג עליפא ןיוש םיא טָאה עמ .טייטש טלעוו
 -רעשעלרעַײפ יד טקישעגרעטנוא ןעמ טָאה לָאמ ןייא טינ ."ןיקשוילפ
 -ייר ,קידנצפיז ןוא קידנצכערק .ןריפארטש םיא לָאז יז ,עיצקעּפסניא
 ַאש א ןיא רָאנ ,רעמאקצאש ןַײז סיוא שטיוועייסקעלא ייפָאמיט טקינ
 ריּפאפ לקעּפ א ,עקשערומ א יװ ,ןיהא רעדיוו ןיוש רע טּפעלש םורא
 ןעוו ,ךַײלג םיא וצ זיא רעװ ,רעבָא ראפרעד .ךאז רעדנא ןא רעדָא
 ןעמוק ןצעמע טונימ רעקיטיײינ רעד ןיא סערציוא ענַײז טימ ןָאק רע
 ףךילא ךיא לָאז ּוװ, :טעוועדלאווג ןוא רע טַײרש עסַײמסיײב ,ףליה ֹוצ
 עמ סָאװ ,סָאד לרעמעק םענופ סיורא טּפעלש ןוא "??ןעמענ
 ,ףראד

 ןגני םעד ןפלָאהעגסיורא ןיוש טָאה שטיוועייסקעלא ײפָאמיט
 טינ רָאנ ןפערט ןקילגמוא ןא ראפ סָאװ רעבָא ,לָאמ רָאּפ א רעטסַײמ
 ?רעכָאב םעד טימ

 ןא .טַײהנטלעז ןייק טינ ןענַײז ,טסּוװאב יװ ,רעכיב ןיא ןזַײרג
 טצוּפאב 'ןרעלעפקורד עטקרעמאב , טימ עלעטעלב טפעלקעגנַלרא
 רענעייל רעקיצראהטוג רעד .טנאילָאפ ןטסוװעשָאכ םעד לָאמ עקינייא
 גונעג ןבָאה סָאװ ,ןרענַאיסנעּפ ,סעמע .ןזעװ ןייק טינ ןופרעד טכאמ
 ןַײרא ןביײרש ןוא ןעּפ רעד ףא ליופ טינ לָאמטּפָא ןענַײז ,טַײצ עילרפ
 ןביללב ןרעלעפ יד רָאנ ,שרעדנא יצ יוזא .גאלראפ ןיא לווירב זייב א
 ,סייבפעלא ןא יוװ ,אזא ןיא טּפיוהרעד ,רעכיבנרעל ןיא רעבָא ,ךוב ןיא
 -ַאלשעגסיוא ןא ןזַײרג ןופ לטעצ א םימַײט ערָאלק ץנאג בילוצ זיא
 שואריט ןצנאג םעד רעביא טקורד ןוא לכיומ טַײז .ךאז ענעס
 !ילנספא

 וָאיבַארַאװ טָאה ,טעברא רעד ףא ירפרעדניא לָאמנייא ןעמוקעג
 וצ קוק א ,סייבפעלא םענופ סנגיוב רָאּפ א שזאלעטס ןופ ןעמונעג
 ,רע טָאה םעצולּפ .עטכאוו עטייווצ יד טעבראעג טָאה יוזאָיו ,ןָאט

 ,טיגרָאג טסייו סָאװ ,שטנעמ א :טניימעג ָאד .(ןיײלטאל) לוװָאט רענייר א }1
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 םענייא ףא .טנאה ןופ סנגיוב יד טזָאלעגסיױרא ,רעטירבעגּפָא ןא יו
 זיא עטאט רעד, :טקורדעגּפָא ןעוועג סַײװ ףֹא ץראווש זיא לטַײז א
 ןרעמ קעשָאק ןלופ א טּפאכעג טָאה רע .שיפ ןּפאכ ךַײט םוצ קעווא
 ."סצלעביצ טימ

 ןבעגעג קוק א ןוא לשיט ןַײז וצ ןעגנאגעגוצ ןיא ווָאיבָארָאוװ
 .קורד םוצ ןבירשעגרעטנוא ןטכענ טָאה רע סָאװ ,"ןגיוב םענייר , ןפא
 -כרוד טינ טעשַאּפ טָאה רע .ָאד ךיוא ןעוועג זיא רעלעפ רעבלעז רעד
 םענופ ןעגנוזַײװנָא יד טיול טכיראפ ץלא טָאה עמ יצ ,טרילָארטנָאק
 ,רָאטקערָאק

 ,טלָאגעגּפָא ןייר ךיז ,טינ לָאמנייק יו ,לכימ טָאה םייה רעד ןיא
 ןעינאמ טימ ןייג טעברא רעד ךָאנ טעװ רע זא ,גנונעפָאה רעד טימ
 טקעדאב לָאמארעדיו ןקאב יד ,ךיז טכוד ,ןענַײז טציא .ָאניק ןיא
 ,ךעלערעה עדליוו טימ ןרָאװעג

 טסוװעג ןיוש רעלעפ םעד ןגעװ טָאה םורא טונימ עכעלטע ןיא
 ,ךעצ רעצנאג רעד

 טימ סעלעביצ לסיב א טּפאכעגנָא טנַײה וטסָאה ,עקרעדורב ,ונ --
 טימ שזאלעטס ןפא ןזיװעגנָא שטיוועייסקעלא ײפָאמיט טָאה -- ,ןרעמ
 ,סנגיוב עטרעטאּפעג טנזיוט ןצפופ יד

 רעד טציז סע ןכלעוו אב ,לשיט םענופ לטסעק ןטשרעבייא םעניא
 א ןיא טפעה א טגיל ,ןיטעלּפָא עשאס :ָאקעטָא ןופ רָאטקעּפסניא
 ןייא ,שירפ ,זָאר -- ןקאב יד ,ךיוה ,גנוי זיא עשאס .דנובנַײא ןצראווש
 טימ .ןייכ עליפא טאי םעד וצ טיג סָאד רָאנ ,לסיב א טעסָאק גיוא
 םיא ןפור ךעלדיימ יד .ןעגנויצאב עטסעב יד ןיא רע זיא ןעמעלא
 רעטפָא סיוא םיא טמוק ייז ףא דָארג שטָאכ ,"עקנעשאס, ןגיוצראפ
 -גײא ןצראוש ןטימ טפעה םעניא ןטקא ןבַײרש ץלא ןופ
 ,דנוב

 ןָאטעג ףור א עׂשאס טָאה--,רעגנאפשיפ ,רעהא רָאנ םוק --
 .טעדנַײרפאב טוג ןעוועג ןיוש זיא רע ןכלעוו טימ ,ןעלכימ

 .טפעה םעד לטסעקשיט םענופ ןעמונעגסיורא טָאה עשאס
 םיא ןעמונעגנָא ווָאיבָארַאװ טָאה -- ,ןבַײרש ןטימ טינ ךיז ּפאכ --

 " .ןגיובנלע ןראפ
 טלעטשעגנָא ןיטעלּפָא טָאה -- ?קידלוש טינ ןעד טסיב ,זיא סָאװ --

 זא ,עדיומ ךיז ַײז ---.לסיב א טעסָאק סָאװ ,גיוא עקניל סָאד םיא ףא
 רעביא ןָאטעג פאלק א םיא קיטומטוג טָאה רע ןוא -- .קידלוש טסיב וד
 ,עציילּפ רעד

 ןָאטעג ןוא טלמרומעגסיורא לכימ טָאה--?ןעד ךיז ראּפש ךיא --
 וצ ןעמוקעג ןעשאס טימ ןעמאזוצ טלָאװ רע יװ ,לכיימש ןטכַײל א
 ,ןגינעגראפ ןדייב טפאשראפ סָאװ ,ריפסיוא ןא

 ןרעטנוא טפעה ןטימ ןיוש עשאס זיא םורא אש לטרעפ א ןיא
 .רעינעשזניא-טּפיוה םענופ טעניבאק ןיא ןענאטשעג םערָא

 ,לָארטנָאק ןשינכעט ראפ לײטּפָא 1

 ןאָו



 -דנאסקעלא אירעלאוו טָאה -- ?וָאיבָארָאװ רעד סָאד זיא רעוו --
 ,רעבלעז רעד טינ זיא'ס -- .טקא םעד קידנענעייל ,טגערפעג אנווָאר
 ?ץאז םעד ןטָאשעֶצ טָאה סָאװ

 ,רעבלעז רעד --

 םעניא ןעפ יד טקנוטעגנַײא טָאה אנווָארדנאסקעלא איירעלאוו
 -ּפָארא טינ ,וצפורא עלַײװ עשּפיה א יז ןטלאהעג ךָאנרעד ןוא רעטניט
 ,ריּפאּפ ןפא קידנזָאל

 ..רימ אב ןבַײלב טקא רעד לָאז --

 "ווָארדנאסקעלא אירעלאוו טכארט -- ,"טלא רעוװ ךיא ,סיוא טזַײװ;
 -אב וצ ןצעמע טינ יז טזָאלרעד ץראה סָאד ןעװ ,לָאמ סעדעי אנ
 םענעגייא ריא אב לַײװ ,סוכז א יז טניפעג ןווָאיבַארָאװ ףא ,ןפָארטש
 ,טוטיטסניא םעד טקידנעראפ גנאל טינ טשרע טָאה סָאװ ,רָאטקיװ ןוז
 .טעברא רעד ףא טאלג ץלא טינ ךיוא זיא

 טסימַאנָאקע םעד ןפורעגסיורא טָאה אנווָארדנאסקעלא אירעלאוו
 עמ ןעוו ןלעפאב ןלעטשפיונוצ ףא טסילאיצעּפס א זיא סָאװ ,ןיזויז
 -סיוא אזא למענעּפ שלגיופ ןַײז טָאה ,ןעניזויז ןקניליטש ןטימ טדער
 ,רעטוג א ןיב ךיא, ןַײז עידיומ ןלעװ טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,קורד
 ?קיור ןוא ליטש רימ וצ ךיוא ןַײז טעב ךיא ןוא שטנעמ רעקִיור א
 ןדַײנש טינ לָאז סע ,ךייוו ןוא ןייש רע טרילומרָאפ קנאדעג ןדעי
 סיוא םענעי רע טרעה ,םיא טימ ךיז טעצייא עמ ןעו .רעיוא םעד
 םאזכרָאהעג ןוא ךעלטקניּפ טרעזאכ ,טַײקמאזקרעמפוא רעפיט טימ
 טלָאװ יצ ,ךעלפעה ךָאנרעד טגערפ ןוא ,טגָאז עמ סָאװ ,סָאד רעביא
 ןרעדנא ןא טיִמ טרָאװ אזא ןוא אזא ןטַײבראפ ןעוועג רעסעב טינ
 ילעג טינ ךיז םיא טימ אווָאמיסקאמ טָאה לָאמ סקיטציא .ןרעכייוו א
 םעד "ןפראוונָא ףליה ריא ןָא ,קידנעטשבלעז ןטעבעג רָאנ ,טעצ
 -נָא ןוא שיט םוצ טצעזעגוצ ךיז טָאה ןיזויז .לעפאב א ןופ טסקעט
 טכארטראפ טינ ךיז טלָאװ רערעדנא ןא ּוװ ,ןטרָאד .ןעִימ ךיז ןביוהעג
 -ייוו ליפ א טלעטשעגנַײרא ןיזויז טָאה ,"ןכערבראפ , ןבירשעג ןוא
 טרָאװ סָאד ןטעבעג ךיז טָאה סע ּוװ ?'סעָאט ,,-- קורדסיוא ןרעכ
 טרָאװ סָאד עליפא ,"טנוואהאב קיניײװ, טכאמעג רע טָאה ,"ץערָאהמא,
 -טסעדנופ ."טעטילאווק עגונעג טינ, ףא ןטיבראפ רע טָאה "קארב,
 רעייז ןעוועג קעסָאּפ רעטצעל סניזויז זיא ןצנוק עלא יד ךָאנ ןגעוו
 םעד ןטלאהעגסיוא טינ טָאה ווָאיבָארָאװ רעטסַײמ רעד, :רעבראה א
 א ?טעברא רעד ןופ ןעמונעגּפָארא טרעװ ןוא ןימרעטיווּורּפסיױא
 ןטיבראפ "ןעמונעגּפָארא  טרָאװ סָאד ןיזויז טָאה ,ןָאטעג רעלק א לסיב
 ,?ןטכילפ ענַײז ןופ טַײרפאב טרעוו, טימ

 ידנאסקעלא אירעלאוו טָאה-- ,טַײזעי רעסעמע ןא טַײז ריא --
 א--.גנופאש סניזויז ךיז ןופ טצימשעגקעווא גנוגערפוא טימ אנוװָאר
 .ןבַײרשנָא ןיילא לעוו'כ ,עכריט רעד ראפ קנאד

 ,רעטוג א ןיב ךיא , :םענָאּפ ןפא קורדסיוא ןקידנעטש ןַײז טימ
 ,?קַור ןוא ליטש רימ וצ ךיוא ןַײז טעב ךיא ןוא ,שטנעמ רעקִיור א
 ןסעגראפ עליפא לָאמ סָאד טָאה רע .ריט רעד וצ קעווא ןיזויז זיא
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 טײטש סָאװ ,רעגייז ןטלא ןסיורג ןטיול רעגייז ןַײז ןלעטשנַא וצ

 ,טעניבאק ןיא
 טקוקעגכרוד רעדיװ ןוא לׂשיט ןַײז אב ןסעזעג זיא ווָאיבָארָאװ

 -צעל רעד זיא סָאד זא ,טכארטעג רע טָאה ,ךעלגעמ .ןגיוב םענייר א
 .לרעקורד רעקיזָאד רעד ןיא רעטנוא טבַײרש רע ןכלעוו ,ןגיוב רעט

 .?ןָאטּפוא ליפיוזא, ןזיוואב ןיוש ןוא טעבראעגּפָא קיצניװ יוזא
 טליפ לכימ .עינאמ טציז ןישאמקורד רעד ןבעל עלעקנעב ריא ףא

 ,ןגיוא יד םיא ןופ ּפָא טינ יז טדנעוו טנַײה עקפאד .ךיז ףא קילב ריא
 ,ריא וצ ןייגוצ לָאז רע ,ךיז טכוד ,םיא טעב יז

 .ןייג ךיז טזָאלעג ןוא טרָא ריא ןופ ןביוהעגפוא ךיז יז טָאה טָא
 ,טלעטשענּפָא טינ ךיז ,ןיינ !לשיט ןַײז אב ןלעטשּפָא ךיז יז טעװ יצ
 ,ןגיוא עסיורג יד טימ ןָאטעג קוק א זיולב ,ילבראפ ןעגנאגעגכרוד
 ,ןצראה ןפא רעמעראוו לסיב א ןרָאװעג םיא זיא'ס עכלעוו ןופ

5 

 !רעקורד יד ןופ וועטמָאי ןטימ ,עיטעּפ ,ךיד סירגאב ךיא --
 ײטָאערעטס יד ןופ װעטמָאי ןטימ ,עשזָאירעס ,ךיד ךיא ןוא --

 !ןרָאיּפ
 !סרעצעז יד ןופ ועטמָאי ןטימ ,שטיװָאנָארא ײסלַאמ ,ךיײא --
 -גוסירגאב עכלעזא ןעמ ןָאק ,טלאהעג טלָאצ עמ ןעוו ,גָאט םעניא

 ,ךיז טלקַײק אניקשָאק עשריסאק יד .ירפצנאג ןופ ןיוש ןרעה ןעג
 יז זיא םוטעמוא .ןטייוצ ןיא ךעצ ןייא ןופ ,עלעסעפ ןדלָאג א יו
 ןא ליומ ןיא טּפאכעגנַײרא יז טָאה טָא .טסאג רעטסנשטנווװעג רעד
 ךיז ןוא (טעברא רעד וצ ןטערטוצ טינ יז ןָאק םעד ןַא) לסיריא
 -ןרָאטקערָאק ןיא לדנאדָאמעשט רעַײט ריא טימ טלקַײקעגנַײרא
 ,רעמיצ

 ןצנאג ןַײז טימ רעבירא ףעקייט ךיז טבַײלק רָאטקערָאק רעד
 -ריסאק רעד ןיא ּפָא טיג ןוא לשיט ןקידסענייכש ןפא סטוגיןוא-בָאה
 םעד םיא ףֹא קידנזָאלרעביא ,שיטבַײרש ןסיורג ןַײז סושער סעש
 רעד אב ןיֹוש טייטש טסנעּפשעג א יװ .ןעּפלטנעה סָאד ןוא רעטניט
 -ארטס סָאװ ,יורפ עקידרענייב עגנאל א--טנעגאיריכארטס רעד ריט
 רעד טנדרָאעגנַײא ךיז טָאה רעטצנעפ םאב .סערָאצ עלא ןופ טריכ
 -עג ןענַײז סָאװ ,יד אב טלעג טמענ יז .עדיל רָאטאזינאגרַא-טלוק
 ןטעליב יד ראפ טלָאצעגּפָא טינ ןבָאה ןוא רעטאעט ןיא ןעגנאג

 ;ןטייװצ םאב טגערפ רענייא
 .?קידלוש טיג טשינרָאג ריד ןיב ךיא --
 עכלעוו ,ךעלכיביסגנונעכער עיולב לגרעב סָאד טסקאוו שיט ןפא

 ןעמוקאב ייז רעדיוו םורא ןכָאװ ייווצ ןיא יידעק ,ּפָא טציא טיג עמ
 .רעקידיײל ץלא טרעװ ןאדָאמעשט סעניקשָאק .עירעטלאהכוב רעד ןופ

 רעד ןגעו טקנעדעג יז .ךָאנ יז טַײרש -- ,טלעגניילק טמענ --
 -אכעמ רעד ּוװ ,גנוטײצטנאוו רעד ןופ רעמונ ןטצעל םעניא ץיטָאנ
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 ןייק טינ, םינָאדװעסּפ ןרעטנוא ןטלאהאבסיוא ךיז טָאה סָאװ ,רעב
 טיג לָאמטּפָא טָאה אניקשָאק עטרעוואכ זא ,טבַײרש ,"רעכעלניילק
 עקידנעמוק סָאד סעקעּפָאק יד ןבעגרעד וצ טגָאז ןוא טלעגניילק ןייק
 ,לָאמ

 סָאד טגיײלעגנַײרא .טלאהעג שירעליש ריא ןעמוקאב טָאה עינאמ
 -עג סנטַײצאב טָאה יז סָאװ ,עלעטַײב ןטיױור םענייש םעניא טלעג
 ,ךיז ןדָאב ןכָאנ ,יז טָאה טרָאד ."שוד, ןיא קעווא יז זיא ,טפיוק
 ןָאק עמ ןכלעװ ןיא ,עלעגיּפש קיכעלַײק ןיילק א ןיא טקוקעג גנאל
 ,לָאמאטימ םענָאּפ עצנאג םָאד ןעז טינ

 יד ,עשרעדניק ---ןּפיל יד ןלעפעג ןעװעג טינ ךיז זיא עינאמ
 -יוכ א יװ טעשַאּפ ןיא קאב רעד ףא לטניּפ סָאד ,עסיורג וצ -- ןגיוא
 א ןוא רעגניפ ץיּפש יד ףא טלעטשעג רעבָא ךיז טָאה יז ןעוו ,קעז
 טָאה ,לגיּפש ןסיורג םעניא עצײלּפ א סנצעמע רעבירא ןָאטעג קוק
 ,ןייכ ןעמוקאב ,ףעשיק א ךרוד יו ,טכיזעג סָאד

 יז יװ ,ןטַײז יד ןיא ךיז קידנקוקמורא ,ךעצ ןופ סיורא זיא יז
 ,טכוזעג ןצעמע טלָאװ

 / "אב טוג ןענַײז עביל רעקידנעמוקפוא רעגנוי א ןופ םינָאמיס יד
 א רעטכעװ םעד ןבעגעגּפָא קיצראהטיירב טָאה לכימ ןעװו .טנאק
 ןיא ,לרעקורד ןופ סיורא קיטסאה זיא ןוא ןסָאריּפאּפ לקעּפ בלאה
 ןיא טקוקעג ןוא ןיזאגאמ ןבעל סאג גָאר ןפא ןענאטשעג עינאמ ןיוש
 יד ,ךעלעקעטש ןוא ךעלעקעה ,ןשאטדגאי ,ןסקיב יד ףא ענירטיוו
 ןפורעג יז ןבָאה ,ײבראפ ןעגנאגעג ןענַײז סָאװ ,ךעצ ןופ ךעלדיימ
 עשימ זא ,ןעזרעד .קידנרעה טינ טכאמעג ךיז טָאה יז רָאנ ,ךיז טימ
 יז טָאה ,טייג (ןפורעג ךעלשימייה ךיז ןיא ןיוש םיא טָאה יז יוו)
 טלָאװ יז יװ ,טיילקמאזקרעמפוא אזא טימ רעטצנעפ ןיא ןקוק ןעמונעג
 ךיז טָאה ווָאיבָארָאװ .ןיזאגאמ ןצנאג םעד ןפיוקסיוא ןבילקעג ךיז
 ןגרַאז ענַײז עלא ןיא ןסעגראפ ךַײלג ןוא ריא ןבעל טלעטשענּפָא
 ענעטכיולעגפוא ענַײז םוטש ןגערפ--"?רימ ףא טראוועג טסָאה,
 ןשָאל סָאד יו ,ןשָאל רענעש א טלעװ רעד ףא ןאראפ זיא יצ ,ןגיוא
 ןטכארבעגסיורא ןייא ןָא ,טרָאװ ןייא ןָא ךארפש א-- ,ןגיוא יד ופ
 ,גנאלק

 -וװָאריק רעגנאל רעד רעביא ןייג טזָאלעג ךיז יז ןבָאה ןעמאזוצ
 אב ּוװ ,טמאטשטָאּפ ןיא ןעגנאגעגנַיײרא ליצ א ןָא ,יוזא טאלג .סאג
 .עפאש א יװ ,סיירג יד רעדעי ,סנטסאק ןעייטש ןריט עוויסאמ יד
 סױרא ןעמ טמענ ווירב יד זא ,ןבירשעגנָא זיא סנטסאק יד ףא
 .ָאש עדעי

 ןופ ךעשעמ ןיא ןעמאזוצ ָאד ןגיל סע ןדיירפ ןוא סערָאצ לפיוו --
 ,רעייגלבראפ א רענייא טקרעמאב שיפָאסָאליפ טָאה -- ,ָאש ןייא

 .רעטייווצ א ןָאטעג עמכָאכ א ךיז טָאה -- ,ןשוק לפיוו ןוא --
 טָאה טעטש ערעדנא טימ ןכערּפשעג-ןַאפעלעט ראפ לאז םעניא

 :טרענודעג רָאטקודָארּפער םענופ
 !עניבאק עטנַײנ ,ווָאקראכ --
 ..!קסווָאלדרעװס --
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 | ..!דאבאכשא --
 טזָאלעג ךיז טָאה ,ןרָאי עלעטימ יד ןיא שטנעמ א ,"דאבאכשא,

 ןסעגראפ רע טָאה עניבאק רעד ןופ לריט סָאד .ןָאפעלעט םוצ ןפיול
 רע יװ ,טרעהעג ךיז טָאה לאז ןצנאג ןרעביא ןוא ,ןכאמראפ וצ
 :טַײרש

 !ןעניקרויטויט ףא ךיז טזָאלראפ !טוג ןַײז טעוו סע --
 ןכַײט ןענורעג םענָאּפ ןַײז ןופ ןבָאה ךערּפשעגיזַאפעלעט ןכָאנ

 ,ןוז רעדאבאכשא רעד ףא טמעראוועג ךיז טלָאװ רע יװ ,סייווש
 יד .ןיזאגאמ ןיא ןַײרא ןעינאמ טימ לכימ ןענַײז טמאטשטָאּפ ןופ

 ענעלַאמעצ-שירפ ןוא ייט ןטרָאס יילרעלא ןופ סעכייר עקאמשעג
 -עגפוא ןגינעגראפ טימ טָאה עינאמ .רעייגילבראפ יד וצ ןעֶיצ עוואק
 עלא טיול ןגָארטעגרעטנוא ריא טָאה לכימ סָאװ ,סקעבעג סָאד ןסעג
 ,ןאמנגנוי ןטנאגעלע ןא ןופ םילָאלק

 ןעמונעג ךיז טָאה עינאמ .טנװָא רעד טקורעגנָא ךיז טָאה סע
 ,ןענעגעזעג

 ,טנָאזעג לכימ טָאה -- ,ןטיילגאב ךַײא לעװ ךיא --

 ןפיול ךיא לעװ געװ ןצנאג םעד .טינ ףראד עמ ,ןיינ ,ןיינ --
 ..עקשטירטקעלע רעד וצ קיטעּפשראפ'כ

 עלַײװ עלא .ןעינאמ טקוקעגכָאנ גנורעדנווװראפ טימ טָאה לכימ
 -עגסיוא ,טזָאלעגוצ יוזא ןעוועג ,ךיז טכוד ,יז זיא טָא .ךיז יז טַײב
 ןייג טינ ןיוש יז ליו טָא ןוא ,טָאטש עבלאה א םיא טימ ןעגנאג
 א רע טָאה-- ,"דניק א רָאג ךָאנ זיא יז, .טונימ רָאּפ א םיא טימ
 .ןגָאינָא יז ןעמונעג ןוא ןָאטעג טכארט

 רעד .רעליטש ךאס א ןעוועג ןיוש זיא ןסאג יד ףא גנוגעוואב יד
 ןגָארקעג רעדיװ טָאה טָאטש יד ןוא ,טליקעגּפָא ךיז טָאה טלאפסא
 ןעניזאגאמ ענעסָאלשעג יד ןבעל .סיפ יד רעטנוא ןדָאב ןטסעפ א
 עועטאמ ןעייר ייווצ .םירמָאש יד ןעגנאגעגמורא רעטנומ ןענַײז
 א ןפרָאװעג ןבַאה סאג רעד סיוגנעל סעּפולס ענרעזַײא ףא ּפמעל
 ןגיוצראפ ןעװעג זיא סָאװ ,סאּפ-למיה ןלעקנוט םוצ ,וצפורא ןַײש
 ,סנקלָאװ טימ

 ןטלאה סָאװ ,סעילפוט עקידרעמוז יד ןופ לפאנק יד טימ קידנּפאלק
 דנאנאב .,לאזקַאװ םוצ טלײעג עינאמ טָאה ,לדנעמיר ןייא ףא רָאנ ךיז
 יז ןבָאה עקשטירטקעלע רעד ןיא .לכימ טנאּפשעג טָאה ריא טימ
 טייהרעליטש טָאה רע .ןטייווצ םעד ןגעקטנא רענייא טצעזעגקעווא ךיז
 ,רענַײז ןיא טנאה סלדיימ םעד ןעמונעגנַײרא

 --,ןָאטעג ּפאכ א ךיז יז טָאה---,גוצ רעד ּפָא ןיוש טייג סע --
 ..ןייגסיורא ןזַײװאב טינ טעװ ריא

 רעקיצנייא רעד ןעוועג עמאטסימ זיא רע .ןציז ןבילבעג זיא לכימ
 ןופ ןריר טינ ךיז לָאז ןאב יד זא ,טלָאװעג טָאה סָאװ ,רישזאסאּפ
 ,רעגנעל סָאװ ןּפעלש ךיז יז לָאז ,ָאי ןיוש ביוא ןוא ,טרָא
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 ןפיול ןרָאי ןוא םישָאדאכ ,םאזגנאל ךיז ןעיצ ןעָאש ןוא ןטונימ
 --רעטומ סעינאמ--ןענאכ אב ןענַײז טקרעמאבמוא ,טקרעמאבמוא
 .רעטלע יד טקורעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא ,ןרָאי עגנוי יד ןפָאלעגכרוד

 עמ סָאװ ,ןטנעמוקָאד יד ןעמונעגפיונוצ סנטַײצאב טָאה ענאכ
 -עק ראפ עטָאהל רעד טימ ןעמאזוצ .?סעבָאס, ןיא ןלעטשוצ ףראד
 טאמיק--עיסנעּפ ענַײפ א ןעמוקאב ךיז טָאה טעברא רעקידרעדייס
 רעטכָאט יד זיא וצרעד .רעריא ןיולסטעברא רעד לפיוו ,ליפיוזא
 ,ןרענידראפ לקיטש א ןיוש ךיוא

 ,עיסנעּפ רעד וצ טרעטנעענרעד ךיז טָאה יז רעמ סָאװ רעבָא
 ענאכ .טעברא רעד טימ ןדייש ךיז טלָאװעג טינ יז טָאה רעמ ץלא
 ןציז ןיילא ענייא טעװ יז יוזאיו ,ןלעטשרָאפ ךיז טנַאקעג טינ טָאה
 יד טימ גָאט ןצנאג א ןבַײלב וצ טאהעג עריומ טָאה יז .בוטש ןיא
 --,ןאמ םענופ טערטרַָאּפ ןטימ גיוא-ףא-גיוא ,סעװַאשכאמ ענעגייא
 םענופ לריוג םעד סיוא טינ טקירד סָאװ ,טערטרַאּפ רענדָאמ א
 טָא ,טכוד'ס ,לכיימש רעטיירב אזא ,םענָאּפ ךעליירפ אזא .ןשטנעמ
 ןכאל ןבײהנָא טעװ רע ןוא ןּפיל יד ןענעפערעדנאנאפ ךיז ןלעװ

 ןעמ טגערפ--:עיסנעּפ ףא ,אנוועייוטאמ אנא ,ךיז טסבַײלק --
 ,ךעצ ןיא יז

 יז טרעפטנע-- ,ןשיק ןטימ ןטלאה עצייא ןא ךָאנ ךיז לעוו'כ --
 ,טמיטשאבמוא

 ךיז ןטכעלפ סעמיולאכ .קַיור טינ טכאנאב טגיל ןשיק רעד ןוא
 רעקיטכיל רעד אב ,גָאטאב .ןעגנונָאמרעד ןוא ןעקנאדעג טימ רעביא
 ,רעגנירג ליפ זיא ,ןַײש

 עשיניצידעמ יד ןוא ,שעדיוכ ךָאנ שעדיוכ ןעגנאגעג זיא יוזא
 סע זא ,טנָאמרעד רעטפָא ץלא ןבָאה סעמארגָאידראק ןוא ןזילאנא
 .ךיז ןעורוצּפָא טַײצ ןיוש זיא

 "וצ ךיז ןבָאה ,רעטייווצ רעד ןוא עטכאוו ןייא ןשיוװצ ,טָא ןוא
 רעטלא רעד טימ ךיז ןענעגעזעג וצ ףא סנרעטיינ יד טלמאזעגפיונ
 ,ןרעטעברא

 -יק ךָאד יז טָאה ,טגנערטשעגנָא טינ ךיז טָאה ענאכ קראטש יװ
 ןענַײז ריא אב .ריא ןגעװ טדער עמ סָאװ ,טרעהעג טינרָאג טאמ
 ןשטנעמ יד ךיז ראפ ןעזעג טינ טָאה יז ,ןגיוא יד טלּפענראפ ןעוועג
 ,טלגנירעגמורא יז ןבָאה סָאװ ,ןטאלאכ עצראווש ןוא עיולב יד ןיא

 סקעז בלאה טּפאכעגפוא ךיז ,ךעלנייוועג יװ ,ענאכ טָאה ןגרָאמ ףא
 -שירפ ריא ראפ טיירגעגוצ ,ןעינאמ טקעװעגפוא ,ירפרעדניא רעגייזא
 -עגוצ רעדיוװ ךיז ןאד ןוא-- טעברא רעד ףא יז טיילגאבסיורא ,קיט
 טינ ץעגרע ןיא ףראד עמ סָאװ ,םענעגנַא ןעוועג ריא זיא'ס .טגייל
 ךיז ןפָאלשסיױא ןוא ,טסולג ץראה סָאד לפיוו ,ןגיל ןָאק עמ ,ןלַײא
 זיא ףָאלש רעד .ןעָאש עקיגָאטראפ ענעּפַאלשרעדיטינ עלא ראפ
 .ןעוועטאבעלאב ןעמונעג ןוא ןָאטעגנָא ךיז טָאה יז .ןעמוקעג טינ רעבָא
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 עקיטיינ רעקילדנעצ טקיטראפענּפָא ענאכ טָאה געט עכעלטע ראפ
 יװ רָאנ .רעטעּפש ףא ןגײלּפָא רעִירפ טגעלפ יז עכלעוו ,ןכאז-בוטש
 -ראפ יז זא ,ליפעג א ןעװעג ריא אב זיא ,טעװערָאהעג טינ טָאה יז
 ,ןטיײלקשיראנ טימ ךיז טמענ

 יכָאט רעד ףא סיורא ענאכ ןיוש טקוק גָאטאב רעגייזא ריפ ןופ
 :רעמיצ ןיא ןעװעג טלָאװ רעצעמע יװ ,גָאז א ךיוה טוט יז .רעט
 טריּפש קנאדעג ןיא ."טנעה יד טעברא רעד ךָאנ ןיוש טשאוו עינאמ,
 יז ,בָארעדראג ןיא לטנאמ םעד טמענ יז :סעינאמ טָארט ןדעי ךָאנ יז
 -קעלע רעד וצ סאג רעד רעביא טפיול יז ,עקדוב רעד ךרוד טייג
 ...עקשטירט

 טָאה ענאכ .ָאטינ ךָאנ ןיא עינאמ ןוא ,טכאנ ןיוש זיא טָא רעבָא
 רעדעי טימ .ערעשטעוו רעד וצ ןוא סעמראוו םוצ טרירעגוצ טינ ךיז
 -עג ,עלילָאכ ,טָאה רעשפע .ורמוא רעד ןסקאוועג רעמ ץלא זיא טונימ
 ןעגנאגעג יז זיא ןעצ לָאמ א ?ןישאמ רעד אב קילגמוא ןא ןפָארט
 -עג ןוא ןקעטש א טנאה רעד ןיא ןעמונעג ךָאנרעד ,עקטילאק רעד וצ
 רעטניה .עיצנאטס רעד וצ ךעלסעג עטסוּפ יד רעביא ןייג ךיז טזָאל
 ןבָאה סָאװ ,ךעלעקשזעטס עצרוק עקיטכיל טלקניפעג ןבָאה ןטױלּפ יד
 טלעטשעגמורא ,רעזַײה ענרעצליה יד .טכיירגרעד טינ ראוטָארט םוצ
 ןיא ןבָאה ,ךעלמערוט ,ךעלדנַאקלאב ,סעדנארעוו טימ ןטַײז עלא ןופ
 -ילצראפ ןופ קילבנָא םעד טאהעג ןפיוה ענירג-טכידעג יד ןופ ףיט רעד
 ,ןעגנוטסעפ עקיט

 טענַײטעגנַײא רענַאיצילימ א טָאה םרָאפטאלּפ רעקידיײיל רעד ףא
 ענאכ .ןפָאלש םייהא ןייג ןטוג טימ רעסעב לָאז רע ,רעקיש א טימ
 ןעמונעג ןוא קירב-ןאבנזַײא רעד ןבעל טרָא ןא טכוזעגסיוא ךיז טָאה
 -ןטונימ רעד טינ ךיז טקור סרעגייז עשירטקעלע עסיורג יד ףא .ןטראוו
 .טונימ רעצנאג א ףא רעביא טגנירּפש רע רָאנ ,עילָאװאּפ רעזַײװ
 םענַײז גנורּפש ןדעי טימ ןוא ,רעזַײװ ןסיורג ןפא טקוקעג טָאה ענאכ
 ,ץראה סָאד טמעלקראפ רעמ ץלא ריא טָאה

 טינ .ןגוצ עטצעל יד ןופ םענייא טימ ןעמוקעגנָא זיא עינאמ
 ןלאפעגנַײרא יז זיא ,ןָאגאוו ןופ ךעלּפערט יד ןופ ןגַײטשּפָארא ןזיוואב
 ,סמערָא סעמאמ רעד ןיא

 ןטלאהעג יז טסעפ ענאכ טָאה --?ןעוועג וטסיב ּוװ ?טעּפש יוזא --
 ,ןרילראפ וצ יז קידנבָאה עריומ יוװ ,טנאה רעד אב

 עשטּפעש א עינאמ טָאה -- ,ןעיָאזיב ןייק טינ רימ ךאמ ,עמאמ --
 עשימ טימ ,עמאמ ,ךיז ןעקאב -- .קירוצ ףא ךיז טקוקעגמוא ןוא ןָאטעג
 רעקידרעפָאה רעכיוה אזא טימ טגָאזעג סע טָאה יז -- .ןווָאיבָארָאװ
 ןוא ךיז טכירעג טציא םיא ףא רָאנ טלָאװ ענאכ יװ טקנֹוּפ ,םיטש
 ,טראוועג

 ןקיטכיל םעניא ןַײרא זיא ,ןטָאש ןיא ןענאטשעג זיא סָאװ ,לכימ
 ,ןרעטמאל ןופ זַײרק

 -עגרעביא עינאמ טָאה ---,עשימ ןיא סָאד ,ךיז ןעקאב ,עמאמ --
 "עגוצ יז טָאה ,רעטומ יד ןקַיוראב ,םענָאּפא ,קידנלעוו ןוא ,טרעזאכ
 ,קירוצ ךַײלג טרָאפ רע -- ,ןבעג
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 רע יװ ,ןבעגעג קוק א ןרעטמאל ןופ ןַײש רעד אב טָאה ענאכ
 ,טנָאמרעד לָאמאטימ ריא ךיז טָאה'ס .וָאיבָארָאװ רעד טָא ,סיוא טעז
 ענייש טימ רעכָאב רעכיוה אזא ךיוא טָאה קירוצ ןרָאי טימ יוזאַיװ
 .עקשטירטקעלע רעד ףא טכאנאב יז טיילגאב רָאה עצראווש

 טעװ סָאװ --- .ןָאטעג למרומ א ןריולראפ יז טָאה --?רָאג יוזא --
 ?ןַײז טינ קירוצ ףא ןיוש טעװ ןאב ןייק ביוא ,ןָאט ריא

 ,ָאטינ עקאט ןיוש זיא ןאב ןייק זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה סע ןעוו
 :טגָאזעג ענאכ טָאה

 ..ןטאטשאב זיאיטינייוו ךיײא ןלעװ ריִמ ,עשָאקשינ --

7 

 רע זיא "ןרעמ יד טימ סעלעביצ יד ראפ זא ,ערוסב עטוג יד
 ןַא ןעמונעגפוא ווָאיבָארָאװ טָאה ,דיירסיוא ןא טימ זיולב ןעמוקענּפָא
 -ַאמכאר םיא ףא טעשַאּפ טָאה רעינעשזניא-טּפיוה רעד .סעלַײּפסיה
 ןרעצישאב רעקיצראהטיירב א ןופ עילָאר יד טליּפש יז ,סענ

 ןוא ןישאמ רעד ןופ סנגיוב עשירפ יד ןקוקכרוד ןעמונעג טָאה רע
 ןקעלפ טימ-- עטקורדענּפָאטכעלש ךאס א יז ןשיװצ ןענופעג
 ןעינאמ וצ ןפָאלעגוצ רע זיא רעטכַאקעגפוא ןא ."ןכילּפ,

 א ןריקארבראפ ןעמ טעװ ךַײא בילוצ ?טינ ריא טקוק סָאװראפ --
 | !שזאריט ןבלאה

 -כָאנ שינעלדניװשּפָאק זיב ןוא עלעקנעב ריא ףא ןסעזעג זיא יז
 -אלק עקינָאטנײא יד רעבָא .סנגיוב יד ןופ רעטאלפ ןכָאנ טריּפשעג
 ..למערד א טגָאיעגנָא ןוא טכאמעג דימ טָאה ןישאמ רעד ןופ ַײרעּפ
 סָאװראפ ,טאהעג עטָאראכ ןיוש לכימ טָאה םורא טונימ רָאּפ א ןיא
 ןעזרעד רע טָאה ךעצ ןרעביא ,ריא ףא עקפאד ןלאפעגנָא ןיא רע
 ,ןשטיוועייסקעלא יײֿפָאמיט טימ ןענווָארדנאסקעלא אלרעלאוו ןייגמורא
 ,טלעטשענּפָא רעינעשזניא-טּפיוה רעד ךיז טָאה לשיט סלכימ ןבעל
 ,טראוועג טלָאװ יז יו ,רעטסַײמ ןגנוי ןפא קוק ןרעגנעל א ןבעגעג
 סעפע רָאג רע טָאה טגָאזעג רעבָא .סטוג סעּפע ןגָאז ריא לָאז רע
 | :סרעדנא

 םעד זא ,אנוװַארדנאסקעלא אירעלאוו ,סיוא ךיז טזַײװ רימ --
 עליפא רעדָא ייוצ ףא קיטַײצכַײלג ןקורד ןעמ ףראד ?סייבפעלא,
 ןעו ,רעבאיטנעס זיב ןעִיצראפ רימ ןלעװ טינא ,סענישאמ ַײרד ףא
 ..לצנער ןיא רעליש יד אב ןַײז ןיוש ףראד לכיבנרעל סָאד

 ךָאנ ריא טפראד ,ןישאמ ןייא ןופ סערָאצ קיצניװ טָאה ריא --
 םיא שינַאריא אנוװַָארדנאסקעלא אירעלאו טָאה -- ..ַײרד עצנאג
 ,טקוקעגנָא

 א קיטומטוג שטיוװעייסקעלא ייּפָאמיט טָאה--?טּפאכעגנַײרא --
 -- ,קעווא זיא רעינעשזניא-טּפיוה רעד ןעוו ,ןוװָאיבָארָאװ ןָאטעג סיוטש
 זא-- ,ןָאט ןטסנרע ןא טימ ןיוש ןבעגעגוצ רע טָאה -- ,ךיא ןיימ ךָאד
 ,..רעקיטכיר א זיא גָאלשרָאפ ןַײד
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 ןיא ךיז וצ ןעלכימ טריֿפעגנַײרא טָאה שטיוועייסקעלא יײפָאמיט = |
 עקנילָאמש לקעּפ א לטסעקשיט ןופ ןעמונעגסיורא ןוא לטעניבאק
 ןופ ןעמענ יד ןבירשראפ ןעוועג ןענַײז סע עכלעוו ףא ,ךעלדנַאטראק
 ןיא ךעלדנַאטראק עקינייא ףא .ןקורד ףראד עמ סָאװ ,ןטּפירקסונאמ יד
 -געגנירד, טפירשפוא ןא ןענאטשעג לקניוו ןטשרעבייא ןקניל םעניא
 זיא "סייבפעלא, םענופ לטראק ןפא רָאנ ,"ףעקייט, ערעדנא ףא ,"קיד
 -גייוװעג א ןעוװעג זיא "סייבפעלא , רעד .ןכייצ םוש ןייק ןעוועג טינ
 ,ייר ןַײז ףא ןטראוו קידלודעג ףראד סָאװ ,טאדלָאס רעכעל

 -למ ןרעטלע םעד ןָאטעג טעב א לכימ טָאה -- ,רימ טרעלקרעד --
 ?טרָא ןטצעל ןפא "סייבפעלא , רעד טייטש סָאוװראפ -- ,רעטס

 ךעלביוט א טימ שטיוועייסקעלא יײפַאמיט טָאה -- ,טעשַאּפ ץנאג --
 "סייבפעלא, ןא ןיא עיפארגָאּפיט רעזדנוא ראפ-- ,טרעפטנעעג לָאק
 ךאס א .ןקורד ייז ןּפאכ ךיז ףראד עמ סָאװ ,ןעגנולעטשאב יד ןופ טינ
 ןעמ טעװ לכיבנרעל סָאד זא ,סיורא ץלא ךָאנ טקוק עמ ..,עקָארָאמ
 ךעלנייוועג טקורד עמ ּוװ ,ןיחא-- ירעקורד רעדנא ןא ןיא ןבעגקעווא
 ..סעלצעמ עכלעזא

 ?טלדנאהעג ריא טלָאװ יװ ,ריא טלאה יװ רעבָא --
 יװ ,ןעלדנאה וצ טכער ןייק ןבעגעג טינ זדנוא טָאה רענייק --

 -טנעעגּפָא ךעלטלאק ץנאג שטיוועייסקעלא ײפָאמיט טָאה -- ,ןליוו רימ
 ,טרעפ

 ,.רעטסַײמ רערעטלע רעד רעבָא ךָאד טַײז ריא --
 --?רימ ןופ ןעּפעשטּפָא לָאמא ךיז טסעװ ,עקרעדורב ,רָאנ רעה --

 ישיט ןיא קירוצ ךעלדנָאטראק יד טגיילעגנילרא רעטלא רעד טָאה
 .לטסעק

 ןבָאה סענישאמ עלא .קריצאב ןפא ךיז וצ קעווא זיא ווָאיבָארָאװ
 --?טינ ךימ טעב עמ ןיהּוװ ,ןיהא ךיא ךירק סָאװ, .טעבראעג לאמרָאנ
 ,טכארטעג רע טָאה

 ןרעקורד יד ןפָאלעגוצ םיא ֹוצ זיא -- ,שטיװעירָאגירג ללאכימ --
 -בעגלא, רעטנפעעצ א טימ אווָאקאוועל עיסוראמ עיצאטָאר רעד ןופ
 ןוא ,ילרפ לסיב א טציא ,ךיז טכוד ,טַײז ריא---.טנאה רעד ןיא "ער
 ,טוג טייג ץלא ,ןישאמ רעד אב ןָאט וצ סָאװ טינ ךיוא בָאה ךיא
 !לצרָאװ א ןע;צסיורא רימ טפלעה ..םידומיל יד לַײװרעד ךיא טיירג

 טלעטשעגנָא ווָאיבַארָאװ טָאה--?טײצסטעברא רעד ןיא ,טציא --
 ,ןגיוא רָאּפ א ריא ףא

 טָאה -- ,שטַײד ףארגאראּפ ןצנאג א ןצעזרעביא ךָאנ ףראד ךיא --
 ,עיסוראמ ןטעבעג ךיז

 ףא טינ רע זיא---..טרָא רעַײא ףא ףעקייט טינ טייג ריא בוא --
 ,ןרָאװעג סאק ןיא סעווָאטאק

 ,ןעזעג טינ לָאמנייק ךָאנ םיא עיסוראמ טָאה ןזייב אזא
 ךיז ךָאנרעד ,לשיט םאב טונימ עכעלטע ןסעזעג זיא ווָאיבַארָאוװ

 ,ןקיטעּפשראפ וצ סעּפע טאהעג עריומ טלָאװ רע יוװ ,ןוא ןביוהעגפוא
 ןקוקכרוד ןעמונעג טָאה רע .ןישאמ וצ ןישאמ ןופ ןייג טזָאלעג ךיז
 .עיצקודָארּפ עקיטראפ ןשזאלעטס יד

189 



 סע עכלעוו ,ןכאז טקורדעג ךיז ןבָאה סענישאמ טַלהרעמ רעד ףא
 -אקא םענופ ךוב א .טנאה רעד ןיא ןטלאה וצ ןגינעגראפ א ןַײז טעװ
 ןוא רעטרעפ ,רעטירד רעד ןופ ...רעדיל סװָאסארקענ ,עפָאי רעקימעד
 "וּפ ,ןיולסטעברא ןופ ןעקנאלב ןגיולפעג ןענַײז סענישאמ רעטפניפ
 ךיז טָאה ןישאמ רעטסקעז רעד ףא .סעשיפא עלארטאעט ,סעקווָאיט
 -עג ךיז טָאה ןאבאראב רעד ."סעפיירס ןגעוו טכיראב , א טקורדעג
 טנערבעג טלָאװ סע יװ טקנוּפ ,טַײקלענש רעקידעריומ א טימ טיירד
 .ןטכיראב עקיזָאד יד טימ ןשעל יז ףראד עמ ןוא טלעװ עצנאג יד
 אב ,דָאװאז ןופ רָאטקעריד ןדעי אב טרעדָאפעג טָאה טכיראב רעד
 "עג םיא אב טָאה סָאװ ,ןלייטימ לָאז רע ,טלאטשנא ןופ ףעש ןדעי
 ןעוועג עפיירס יד זיא יצ ןוא ,לאטראווק םענעגנאגראפ םעניא טנערג
 אב .טנערבעגּפָא טָאה ץלא יצ ,טסייה סָאד ,עקיטנעצַארּפטרעדנוה א
 -קערָאק ןיא ןַײרא זיא רע .ּפָאק ןיא ןעלדניווש ןעמונעג טָאה ןעלכימ
 ָאד טניד סָאװ ,ריפאפ ןָאלור א ףא ךיז טצעזעגוצ ןוא רעמיצירָאט
 ,לקנעב א ראפ

 טָאה--?ךַײא טריסערעטניא סָאװ ,רימ טגָאז ,טוג יוזא טַײז --
 ,שטיװָאליריק ןאיסאק טגערפעג

 לכימ טָאה -- ,ןטכיראב יד ןצריקראפ ןגעוו טכיראב א ךוז ךיא --
 ,ןָאט עמכָאכ א ךיז טוװּורּפעג

 אזא ןאראפ ?טגָאזעג טינ ךַײלג רימ ריא טָאה עׂשז סָאוװראפ --
 ןקידנצנאטרעטנוא ןַײז טימ טָאה שטיװָאליריק ןאיסאק -- .טכיראב
 ,עקרעשזאטע רעד וצ שיט ןופ ךעלטירט עכעלטע טכאמעג לגנעג
 -ראפ, ךוב עקסרָאטנַאק א טּפעלשעגסיױרא ןוא ןָאטעג ךוז א ןטרָאד
 -ענּפָא יד ןזיװעגנָא ןעװעג ןענַײז ךוב םעניא ."ןטכיראב עטצריק
 ןענאטשעג טרָא רעייז ףא ןענַײז ךַײלג ָאד ןוא ?סעמרָאפ, ענעפאש
 ,עילנ יד

 -ראפ קאנק א טימ שטיװָאליריק ןאיסאק טָאה --!ץנעסעטניווק --
 ,עצילָאּפ רעד ףא טגיילעגקעווא קירוצ םיא ןוא ךוב םעד טכאמ

 רעד ןיא קעווא לכימ זיא ,רָאטקערָאק םעד טימ ךיז טנגעזעגּפָא
 טעקנַאלבעגמוא לסיב א רע טָאה ָאד .ַײרעקורד רעד ןופ רָאטנַאק
 ןעמעוו וצ ,עסַײמסיײב קידנטכארט ,רָאדירָאק ןלעקנוט ןגנאל ןרעביא
 רעד ןיא סופ א טלעטשעגנַײרא טָאה רע .ןייגוצנַײרא רעסעב זיא'ס
 -לאהכוביטּפיוה רעד רָאנ ,רעטַײװ ןייג טלָאװעג ןוא עירעטלאהכוב
 ןָאטעג קוק א לקניוו ןקידעװַאקעב ןַײז ןופ טָאה װָאזאלגעיָאװד רעט
 טלָאװ'ס זא ,םענָאּפ ןפא קורדסיוא ןכעלטימעג אזא טימ םיא ףא
 ,ןייגוצוצ טינ עלווא ןא ןעוועג

 טינ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ קיצניװ טינ ןאראפ זיא טלעװ רעד ףא
 טנָאקעג טלָאװ סָאװ ,ןיושראּפ א .ךאפ א ןבַײלקסיױא טימ ןפָארטעג
 ,,,םארטשיםארג ,ךעלדיל ןבעל ןצנאג א טּפעטש ,רעטסוש רעטוג א ןַײז
 רָאטקורטסנָאק רעקייפ א ןרעװ טנָאקעג טלָאװ סָאװ ,ןאמרעגנוי א
 א רעכָאב א ;סעגָאלקנָא ןוא סעריסעמ טרַיורטסנַאק ,סענישאמ ןופ
 ּטָאק ןפא לצימ סַײװ א ןָא טוט רעכָאקילָאטש רענעריובעג א-- רעביג
 ,ןקיטימ עטכעלש טכָאק ןוא ךעטראפ ןסַײװ א ןוא
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 ןבעל-ןוא-בלל טימ זיא ווָאזאלגעיָאװד רעטלאהכוביטּפיוה רעד
 ןלאנומָאק א ןיא עלעריד ןיילק ןַײז .קינכעטיָאידאר ןיא ןָאטעגנַײרא
 ןוא ןּפמָאל ,סרָאטאסנעדנָאק ,טרָאטקעטעד טימ טרעגלאווראפ זיא זיוה
 א ןוא רעמענפואיַָאלדאר א טעװערטסַײמעגסױא טָאה רע .ךעלּפמעל
 יד .ןיזאגאמ ןיא טפיוקראפ עמ סָאװ ,יד ןופ רעגרע טינ ,רָאזיװעלעט
 ,עירעטלאהכוב רעד ןיא טגנערבראפ ווָאזאלגעיָאװד עכלעוו ,ןעָאש
 וצ טינ ןגעווטסעדנופ םיא טרעטש סָאד .ענעריולראפ ראפ רע טלאה
 ערעטלע יד ףא ןעמוקאב טָאה רע ןכלעוו ,ןטסָאּפ ןַײז טימ ןריצלָאטש
 ,לּפערט ףא לּפערט ןופ קידנרעטעלק ךעלרעווש ןוא ךעלרע ,ןרָאי
 -בוב םענופ לפאטש ןטשרעבייא םעד טכיירגרעד טָאה רע ןענאווזיב
 ,רעטייל ןשירעטלאה

 ןיא זדנוא אב לפיוו ,םעליוא ליפיוזא טאמיק ָאד זיא ךַײא אב --
 ייװצ יד קידנקוקאב ,םיא וצ ןָאטעג גָאז א וװָאיבָארָאװ טָאה -- ,ךעצ
 סיוגנעל ןגיוצעג ךיז טָאה ייר ןייא .ךעלשיט עשיראילעצנאק ןעייר
 יד ,רָאדירָאק ןטימ ךיז טצענערג סָאװ ,לטנעװ םענרעצליה םעד
 ,רעטצנעפ יד סיוגנעל -- ערעדנא

 ,ןָאטעג עשטרוב א װָאזאלגעיָאװד טָאה -- ,קיצניוװ --
 ןענאטשראפ טינ לכימ טָאה---?קיצניװ זיא סָאװ --
 יּפַא רע טָאה -- ,סרָאטארטסיגער ,סרעריפנבשזעכ ,סרעטלאהכוב --

 -כעלעג םוצ ייוו ןוא ךָא --- .טכאלעצ ךיז קידרענוד ןוא טרעפטנעעג
 יניא עדעי--.טַײקכעלײרפ ןַײז ןרָאװעג ןדנּוװשראפ זיא -- ,רעט
 ןטכיראב טרעדָאפ ,זדנוא ןופ רעכעה לגָאנ א ףא טייטש סָאװ ,ץנאטס
 -נָא !רע טָאה -- ,עילאוו רימ ןגעקטנא טציז טָא .ןטַײז רעקילדנעצ ףא
 ןיא סָאװ ,ךעלערעה עטלזַײרקעג טימ לדיימ קניגנוי א ףא ןזיוועג
 טנװַא ןקלילמטשרע ןפא--- .טנאוו רעד ןבעל לשיט ןטירד םאב ןסעזעג
 -כוב ןיא רימ אב ...עידעגארט סרעליש ןיא ןעזלול טליּפשעג יז טָאה
 ,טראדראפ ןוא טנקירטראפ יז טרעוו עירעטלאה

 ןביוהעגנָא טָאה רעטלאהכוביטּפיוה רעד יװ ,ןָא טונימ רעד ןופ
 עקמוג יד ןזָאלּפָא ןוא ןעֶיצנָא ןעמונעג עילאוו טָאה ,ריא ןגעוו ןדייר
 ןפא ןָאטעגנָא ןעװעג ןזיא סָאװ ,לברא םענעניטאס ןצראווש םענופ
 .למענעּפ ןדלימ םוצ ןסָאלפעגוצ זיא טולב סָאד .לטפָאק ןופ לברא
 ,סיוא טזַײװ .לדיימ ןפא טקוקעג גיוא ןייא טימ טָאה ווָאזאלגעיָאװד
 ,ןגינעגראפ טפאשראפ םיא טָאה טַײקגריױלראפ ריא

 טצעזעגרַאפ רע טָאה -- ,טנאה רעד אב ןעמונעג יז טלָאװ ךיא --
 יד ןיהּוװ ,ןענאדנופ טּפעלשעגקעװא ןוא-- ,לָאק ןכיוה ןבלעז ןטימ
 רע טָאה -- ,עילעטאיָאידאר א ןיא ןטעברא יבשטָאכ ,ונ ..ןגָארט ןגיוא
 | .ץפיִז ןטכירעגמוא ןא טימ טקידנעראפ

 עקסרַאטנָאק יד ןגעוו ןװָאזאלגעיָאװד טלייצרעד טָאה ווָאיבָארָאװ
 | ,סענישאמ יד ףא ךיז ןקורד סָאװ ,רעכיב

 יראפ רעכיב עקסרַאטנָאק טפלעה א !טכינראפ ,ןענערבראפ --
 ךעלדנייב יד זא ,טרענודעצ ךיז יוזא וװָאזאלגעיָאװד טָאה -- !ןטכינ
 טקנוּפ ,ךעלטערד יד ףא ךיז ןעגנולקעצ ןבָאה טערב-ןבשזעכ םענופ
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 םעניא סרעַײלב טעקוב רעד .ראפעג א טריּפשרעד ןטלָאװ ייז יו
 .ןלאפוצמוא ףא ןָאטעג לקָאש א ךיז טָאה רעכעב ןוועסאמטסאלּפ

 ךאצימ עיצקאער עשימרוטש אזא טראוורעד טינ לאלק טָאה לכימ
 לסיב א עליפא גנורעדנווװוראפ ןופ זיא ןוא רעטלאהכוביטּפיוה םעד
 טינ ןיוש טדער עמ סָאװ ,עטיירפרעד א ,עילאוו .שיט ןופ ןטָארטעגּפָא
 -טינ ןוא לברא םעד ןָאטעג ּפוצ א לָאמ ןטצעל םוצ טָאה ,ריא ןגעוו
 ןַײװכעלסיב טָאה סריא םענָאּפ סָאד .ּפָאק םעד ןביוהעגפוא טסיירד
 ,רילָאק ןוועזָאר-ךעלסאלב ןכעלנייוועג םעד ןגָארקעג רעדיוו

 ןעגנאגעגנילרא ווָאיבָארָאװ זיא עירעטלאהכוב רעד ןופ סגעווקירוצ
 ,רעינעשזניא-טּפיוה םוצ

 -דגאסקעלא אירעלאוו טָאה -- ,ווָאיבָארָאװ רעוואכ ,ךיז טצעז --
 -עג לכימ טָאה סעלַײװ רָאּפ א .לוטש א ףא םיא ןזיװעגנָא אנווָאר
 ,ןביײהוצנָא סָאװ ןופ קידנסיוװ טינ ,ןגיווש

 "עג ךיז אנוװָארדנאסקעלא אירעלאוו טָאה-- ,ךַײא רעה ךיא --
 .םיא וצ טדנעוו

 זדנוא אב ךיז ןעיירד סענישאמ עקינייא זא ,סיוא ךיז שזַײװ רימ --
 ןדיװטעי לָאמאטימ קידנעמוקַײב ,ןסָאשעגסיוא רע טָאה-- ,ןצונ ןָא
 ,טַײהנגעלראפ ןופ רֹוּפש

 יד-- טסייה סָאװ .ןןענאטשראפ ןצנאגניא טינ ךַײא בָאה ךיא --
 ..?ןצונ ןָא ךיז ןעיירד סענישאמ

 -ָאװד רעטלאהכוב ןטימ טדערעג םעד ןגעוו סָאװרָאנ בָאה ךיא --
 ,קימיטשנַײא רימ טימ ךיוא זיא רע .ןװָאזאלגעי

 טלדנאה ָאד סָאװ ןגעוו ,ןייטשראפ וצ ןָא טינ ץלא בייה ךיא --
 טוט ---לוטש םענופ ןביוהעגרעטנוא ךיז אווָאמיסקאמ טָאה -- ,ךיז
 יװ ,ןרעלקרעד ןביוהעגנָא קידלודעג ,ליטש יז טָאה -- ,טכארט א ןיילא
 --זיא ךאז רעזדנוא -- ,רעליש ןּפמעט א טרעלקרעד ןרערעל עטוג א
 ..ערעדנא ןגרָאז םעד ןגעוו -- ןקורד וצ סָאװ ןוא ,ןקורד

 ןגעוו ןטכיראב,-- רעכליב זיא סָאװ ,ןגעווטסעדנופ רימ טגָאז --
 -ןיק ראפ "סייבפעלא, ןא יצ ,דאלקס ןפא ןגיל ןלעװ סָאװ ,?סעפיירס
 ?רעבאיטנעס ןטשרע םוצ רעד

 עילאק טינ טעװ רע זיב ,ןקיוראב טינ ךיז טעוװ לזאמילש רעד,
 אנװַארדנאטקעלא אירעלאוו--"..סנגיוב טנזיױט ןצפופ א ךָאנ ןכאמ
 םענופ סנגיוב יד ךיז ראפ ןעזרעד ןוא ןגיוא יד טכאמעגוצ טָאה
 טָאטשנָא :לטַײז ןדעי ףא .סענישאמ יד ןופ ןעִילפ סָאװ ,"סייבפעלא
 ,ןקעלפ עלעקנוט -- ןלעמעג יד

 ןעיניא רערעװש א ראפ סָאװ ,רָאפ טינ ןיילא ךיז טלעטש ריא --
 ךָאד ףראד לעמעג סעדעי ."סייבפעלא, רעקשטיניילק רעד טָא זיא'ס
 ,טוג ,ונ ..ךעלטַײד ןוא רָאלק ןַײז ףראד עלעכירטש סעדעי ,ןליּפש
 םעצולּפ יז טָאה-- ,סענישאמ ייווצ ךָאנ עליפא ,ןישאמ א ךָאנ טמענ
 ,.טינ ךַײא ךיא לעװ רעמ ןעוועטאר רעבָא -- .ןסָאלשאב

 טָאה ןוז עלעה עקיטכיל א .ךעצ ןיא טרעקעגמוא ךיז טָאה לכימ
 -לָאג ןיא בראפ עצראווש טלדנאווראפ ןוא רעטצנעפ יד ןיא ןגָאלשעג
 טגָאזעג ַײװעלאה ,טנאה רעטיירב א טימ ןוז יד סע טָאה ןָאטעג .ענעד
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 לטרעדנוה א רעביא ןרעטיצ סָאװ ,סרעכאמדלָאג עלא ףא ןרָאװעג
 ,קעשָארּפ םענעדלָאג םארג

 טָאה עטכאוו יד .עינאמ ןעמוקעגנָא םיא ןגעקטנא זיא ריט רעד אב
 -רעביא ןזיוואב ןיוש ךיז טָאה עינאמ ןוא ,טקידנעראפ טאהעג ךיז
 םיא טלָאװ יז יװ ךַײלג ,יײבראפ ןעגנאגעגכרוד יז זיא ךיגפא .ןָאטוצ
 ,טנעקעג טינ

 .ןַאטעג ףור א יז רע טָאה -- !עינאמ --
 לכימ .רעטַײװ קעװא זיא ןוא קידנרעה טינ טכאמעג ךיז טָאה יז

 ,טַײהנגעלראפ ןיא ןייטש ןבילבעג זיא
 ,ןפורעגסיוא לָאמארעדיוו רע טָאה -- !עינאמ --
 יז טָאה לָאמ סקיטציא זא ,ךעלגעמ .טקוקעגמוא טינ ךיז טָאה יז

 -נַײא .ךעלטַײװ ןעװעג ןיוש זיא יז ,טרעהעג טינ סעמע ןא ףא עקאט
 טָאה ,טפיול רע זא ,ןעמוקסיוא טינ לָאז סע ,טָארט םעד קידנטלאה
 -עװװעט ןַײז טסוװעג טוג ןיוש טָאה עינאמ .ןגָאינָא יז ןעמונעג רע
 ףא ךעלנייועג יז טגעלפ ,טירט ענַײז קידנרעהרעד .ריא ןגָאױצכָאנ
 טציא .ןטראווסיוא םוראיוזא ןוא ןקוקראפ ךיז טשרעמיולק סָאװ-סעּפע
 ,סיורָאפ ץלא טגעוואב ךיז לדיילק ןקידרעמוז ןסַײװ םעניא יז טָאה
 .רָאה א ףא סרוק םעד ןופ טינ טעווערעקראפ סָאװ ,לגעז א יװ

 ..טינ טסרעה ןוא טינ טסעז ?יוזא סע וטסלַײא ןיהּוװ --
 םיא טָאה יז--!לַײא ךיא ןיהוװ ,סנייצלא טינ ןעד זיא ךַײא --

 -עג ָאי ךיא בָאה סנייא---קילב ןטדמערפענּפָא ןא טימ ןטסָאמענּפָא
 ..רימ ףא ןלאפעגנָא םעצולּפ טַײז ריא יו :ןעזעג ןוא טרעה

 ךיז ןעמונעג רע טָאה-- ,ןגָאז טינ טרָאװ ןייק ןיוש רָאט עמ --
 ...ךיז טוט ָאד סָאװ ,ןיילא ךָאד טסעז -- .ןרעפטנעראפ

 טלָאװעג טָאה יז--..םענעי וצ ץראה ערעווש סָאד ןזָאלסױא --
 ,טינ טניול'ס זא ,ןסָאלשאב ,סיוא טזַײװ ,רָאנ ,ןגָאז סעּפע ךָאנ

 סאג רעד רעביא טייג רע זא ,טּפאכעג ךיז לכימ טָאה טציא טשרע
 טנעה יד ,לצימ ןריּפאּפ קיכעציּפש א---ּפָאק ןפא ,טאלאכ ןגנאל א ןיא
 ,בראפ ןיא ןענַײז

 ןסעגראפ -- ,ןיילא ךיז ףא טרעדנּוװעג ךיז רע טָאה -- ,רָאנ עז --
 -סיוא טסעװ .ןרעקמוא ךיז זומ'כ .ןָאטרעביא ךיז ןוא ןשאוווצניײא ךיז
 ?רימ ףא ןטראוו

 -טנעעג טלאק יז טָאה -- ..לַלֹא ךיא .טינ טַײצ ןייק בָאה ךיא --
 ,טרעפ

8 

 ןקורד ןעמונעג "סייבפעלא, םעד ןעמ טָאה םורא געט רָאּפ א ןיא

 -עגסיוא ןענַײז רעמ לָאמ ַײרד ןיא ןוא ,סענישאמ ַײרד ףא קיטַײצכַײלג

 ,ןשינעײרדּפָאק ןוא ןגרָאז יד ןסקאוו

 רעכיב עטסװעשָאכ ןוא עטסטלע יד ןופ סנייא זיא "סייבפעלא, ןא

 ןטשרע ןכָאנ ךיללג םיא טימ ךיז ןדיישעצ ןשטנעמ רָאנ ,טלעװ רעד ףא
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 -ָאװ רעינעשזניא רעד ,ןַײרא טינ םיא ןיא רעמ ןיוש ןקוק ןוא סאלק
 ,ןגיוב ךָאנ ןגיוב "סייבפעלא, םעד טרידוטש טציא טָאה ווָאיבָאר
 רערָאלק ץלא טָאה רע ,לטַײז ןדעי ןיא טקוקעגנַײא ךיז לָאמ טרעדנוה
 -וצּפָא סיוא טמוק סע סָאװ ,טעברא יד טרעיודעג ליפוצ זא ,טליפרעד
 ףראד'ס יו סיורא ןעמוק לעמעג סעדעי ןוא סָא רעדעי ןענאווזיב ,ןָאט
 ,ןַײז וצ

 -פעלא, םעד ןקורד יוזאָיו ,יידיא ענעדלָאג א ּפָאק ןיא בָאה ךיא,
 גָאט א ןיא רָאנ ,עידיומ ןעמעלא רע זיא-- ,"רעכיג לָאמ ַײרד "סייב
 יד ,ּפָא יז רע טפראוו ,םורא ָאש א ןיא עליפא לָאמטּפָא ןוא ,םורא
 -מולעגמוא יד ןעזעג טינ רע טָאה יוזאַיו ,ךיז טשעדיכ ןוא ,יידיא
 רעד ןיא רעייגנַײרא רעטפָא ןא ןרָאװעג זיא רע .עריא טַײקטרעּפ
 עיפָאס .קיניװטָאב ענווָאדיװאד עיפָאס טעברא סע ּוװ ,עירָאטארָאבאל
 עטסקיטפיג יד טימ ךיז ןקעסייא וצ עריומ ןייק טינ טָאה ענווָאדיװאד
 -ָאװ רָאנ יו .טניווגוצ ןטסדנימ א ראפ ךיז טקערש יז רעבָא ,ןפָאטש
 טימ טכאמ ןוא יז טַײרש ,ריט רעד ןיא ןַײרא ךיז טלעטש ווָאיבַאר
 עלעטש רעד רעסיוא "!טניװגוצ א זיא'ס ,טכאמראפ ךיגפא , :טנעה יד
 -- עלעטש עטסיזמוא ןא ךָאנ קיניװטַאב טָאה ,עירָאטארָאבאל רעד ןיא
 רעד ןופ רעמונ ןדעי ןיא .ןרעקעטָאילביב עכעלטפאשלעזעג יד זיא יז
 ףָאס םוצ ,דנָאפ-רעכיב םעד ןגעו טכיראב א יז טקורד גנוטַײצטנאוו
 טינ ןרעק סָאװ ,רענעייל יד ךעלנייוועג יז טרעסומ לקיטרא םענופ
 ,טַײצ רעד וצ רעכיב יד םוא

 ,סעצילָאּפ עלא רעביא טפראוו ןוא ליופ טינ יז זיא ןעלכימ בילוצ
 ךיז טרעק לכימ .קיצניװ יז טניפעג רוטארעטיל עשיפארגילָאּפ רָאנ
 ןוא ,לשיט ײרפ א אב ךיז טצעז ,ךעצ ןיא קעטָאילביב רעד ןופ םוא
 -טנא טנַאקעג טונימ רעדעי טימ טלָאװ רע יו טקנוּפ ,קידלודעגמוא
 יד ןרעטעלב ןָא רע טבייה ,סַײג עכעלנייוועגרעסיוא ןא סעּפע ןקעד
 ,רעכיבנרעל

 -עייסקעלא יײפָאמיט םיא טגערפ --?ןקיטכענ ָאד ךיז טסבַײלק --
 ןבעל וצ ךיז טצעז רע ,טאלאכ םעד ךיז ןופ קידנפראווּפָארא ,שטיוו
 רעד .ןעלּפאצראוש יד ןיא לכיימש םענעטלאהאב-ףיט א טימ םיא
 -דנעצ ןופ ךעשעמ ןיא טָאה רעכלעוו ,ןאמכאפ רענעראפרעד רעטלא
 -רעטסַײמ יד טמוקלופראפ ,עלעּפַײרג ךָאנ עלעּפַײרג ,ןרָאי רעקיל
 ןייא ןיא ליוו סָאװ ,לגנִיי ןפא עינָאריא רעטכַײל א טימ טקוק ,טפאש
 ,עיפארגילָאּפ רעד ןיא שינערעקרעביא ןא ןכאמ ָאש רעבלאה

 -קע ןכאמ ןזָאל םיא לָאז עמ ,ןטעב סערָאצ יד וצ ךָאנ טעװ רע;
 -יוװעג א טימ רעלק א שטיװעײסקעלַא יײפָאמיט טוט -- ,"ןטנעמירעּפס
 ,טַײקַיורמוא רעס

 ןיא ןּפעלש ןבױהעגנָא וװָאיבָארָאװ טָאה ןכיגניא רָאג ,ךעלקריוו
 ,דַיָאלולעצ ןוא ןָאטראק סנגיוב ךעצ

 ןיא םיא טימ טייג יז .ןזָאלבעגנָא ךָאנ ץלא עינאמ ןזיא ןעלכימ ףא
 טסיזמוא .ןסיוו טינ ןוא ןענעק טינ ,ךיז טכוד ,םיא ליוװ יז ,טינ ץעגרע
 ,ףיוה ןיא ,ךעצ ןופ ךעלעקניוו עלא ןיא טעברא רעד ךָאנ יז רע טכוז
 סנייא רעבָא .ןַײרא רעסאוו ןיא יװ ,םעלענ טרעװ יז .לרעווקס םעניא
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 ףא ווָאיבָארָאװ טכאמ ןטנעמירעּפסקע יד ביוא .טינ טָאה ןטייווצ םֹוצ
 -עג זיא עינאמ .ןפלעה םיא ןעמ זומ עריירב-ןייעב זיא ,ןישאמ ריא
 ןטקיײּפ ןזיוועגסיורא ַײברעד ,לאירעטאמ ןגירק דאלקס ןיא ןפָאל
 -גאזעגביול ןייק טגראקעג טינ טָאה יז ."ץענעשזבאנס, ןטינעג א ןופ
 -גולשעג טָאה רעטלאווראפ רעד .דאלקס םענופ רעטלאווראפ םעד ןעג
 -סיוא ,רעטרע עטסנפרָאוװראפ יד ןיא ןכָארקעג ןוא דייר עסיז יד ןעג
 ןלאירעטאמ יד טכארבעג .דלָאלולעצ רעדָא ימוג קיטש א טכוזעג
 -עוו, ןבעגרעביא לָאז ענעי ,ןעיסוד טגנאלרעד ץלא יז טָאה ,ךעצ ןיא
 | ,"ףראד עמ ןעמ

 טָאה סע ּוװ ,ןסאג יד ןעגנאגעגרעביא לכימ זיא ,םייהא קידנעיײג
 םיא טעוװערעקראפ ןוא טפַײפעג ןבָאה ןרענָאיצילימ יד .טכאמעג ךיז
 ,טיײירטשעצ רָאג ןרָאװעג רע זיא ןכָאװ רָאּפ עטצעל יד ,קירוצ ףא
 ןיא ןעוו ,עלעבעװש א ןטעב ,לטיה דמערפ א רעגנעה םענופ ןּפאכ
 ךיז ןסעגראפ ,ךעלטסעק עלופ לרד ןגיל ענעשעק רענעגייא רעד
 לַײװרעד טָאה רע סָאװ ,ץלא זיא סָאד -- ,טעברא רעד ךָאנ ןָאטוצרעביא
 -רעד רעד עפוג רָאנ ,רעדניפרעד א ןופ םינַאמיס עלא, .טכיירגרעד
 ןכעלקירעיורט א טימ ךיז ןגעוו רע טכארט -- ,ָאטינ ךָאנ זיא רעדניפ

 ,לכיימש |
 ענעגנולעג טינ ענַײז ךָאנ טָאה לכימ ןעוו ,טנװָא ןא םענייא ןיא

 -עגסיוא םיא ראפ םעצולּפ ןזיא ,םייחא ךיז טזָאלעג ןטנעמירעּפסקע
 ןופ ןטַײצ עטוג יד ןיא ןזַײװאב ךיז יז טגעלפ יוזא .עינאמ ןסקאוו
 קידנעייג .םערָא ןרעטנוא טּפאכעג יז טָאה לכימ ,טפאשטנאקאב רעייז
 זיא'ס .רעװקסיװָאטנָאמרעל םעניא ןַײרא ייז ןענַײז ,ךעלעמאּפ יוזא
 ןצנאג םעד ָאד ןליּפש סָאװ ,רעדניק יד ןעװ ,טַײצ יד ןעוועג דָארג
 ךָאנ ךיז ןבָאה ךעלרָאּפ עגנוי יד ןוא ,םייהא קעווא ןיוש ןענַײז ,גָאט
 טימ לכימ .לקנוט ןוא ךעלקידייל ןעוועג זיא רעווקס ןיא .ןזיוואב טינ
 ,לָאמקנעד סווָאטנָאמרעל ןבעל קנאב א ףא טצעזעגוצ ךיז ןבָאה ןעינאמ

 עינאמ טָאה -- ,סורג א ןבעגעגרעביא ךַײא טָאה ענַײמ עמאמ יד --
 .ראפרעד עמאטסימ ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא ַײברעד ןוא ןָאטעג גָאז א
 געט ןעצ טימ ךָאנ ןבעגרעביא טפראדעג יז טָאה סורג םעד לַײװ
 | ,קירוצ

 רעד ןבעל ןגעלעג זיא סָאװ ,עלעקעטש א ןביוהעגפוא טָאה לכימ
 ןייא טשטעלּפעגוצ ,זָארג ןרעביא םעד טימ ןריפ ןעמונעג ןוא ,קנאב
 ,ןכיללגסיוא ייז ךיז טזָאלעג רעדיוו ןוא סטייווצ א ,לסקיוועג

 ןדייר ןביוהעגנָא רע טָאה -- ,לוש ןיא טנרעלעג ךיז בָאה'כ ןעוו --
 א ןייגײבראפ ןעמוקסיוא געװו ןפא רימ טגעלפ --- ,ןיילא ךיז וצ יװ
 טקעדאב ןעוועג ןטרָאד ןענַײז קָאטש ןטשרע ןופ ןביוש יד .ילרעקורד
 ןלעטש ךיז רעגניפ ץיּפש יד ףא געלפ ךיא .בראפ רעוװעטאמ טימ
 -נָא ןוא ,ןכָארקענּפָא לסיב א זיא בראפ יַד ּוװ ,עלעבַײש א ןגעקטנא
 -אלפ יד ףא ,ךעלעדער ןוא רעדער עקידנעלדניווש יד ףא ןקוק ןבייה
 ,ףעשיק א ךרוד יװ ,ךיז ןקעדאב סָאװ ,ןטנוװַײל ענעריּפאּפ עקידנרעט
 ..ךעלעיסיוא עצראווש טימ

 |כ



 טָאה -- ,טסיפארגילָאּפ רעטלא ןא טַײז ריא זא ,סיוא טמוק --
 ,טקרעמאב עינאמ

 א ..ףוראב ןַײמ ןיא עיפארגילַאּפ זא ,טניימעג ךיא בָאה ןאד --
 ..ךאפ רעייז ןופ לאווסיוא ןטימ טינ ןפערט ןשטנעמ ךאס

 טָאה -- ,סאלק ןטסקעז ןיא יצ ןטפניפ ןיא ןעגנאגעג ןיב'כ ןעוו --
 ןופ ןרעריסערד א ןַײז טלָאװעג ךיא בָאה -- ,ןפורעגּפָא עינאמ ךיז
 ךיא ליוו סָאװ, עמעט רעד ףא ךיא בָאה סאלק ןטעביז םעניא .סעַײכ
 -עג טינ ךיא בָאה רָאנ סָאװ ."עסירטקאיָאניק א, ;ןבירׂשעגנָא *?ןַײז
 לאווסיוא ןקיטציא ןַײמ ףא רעבָא ..ןאטיּפאק א עליפא ,ןרעוו טלָאװ
 ,טינ עטָאראכ ןייק לַײװרעד ךיא בָאה

 ,ריא וצ טקורעגוצ רעטנעענ ךיז טָאה לכימ
 ,קנאב רעד ןופ ןָאטעג בייה א ךיז יז טָאה -- ,טעּפש טרעוו'ס --
 ,לאזקָאװ םוצ ןטיילגאב יז קעווא זיא רע
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 קנארק א זיא-- עקשטָאריא עקירָאינביז יד -- עצינעמעלּפ סלכימ
 ,ןטסאקטסורב ןטקירדעגפיונוצ א טימ ןרָאװעג ןריובעג זיא יז .דניק
 ,לטניוו עטסנעלק סָאד רעבירא טינ טגָארט ,רעווש טמעטָא עקשטָאריא
 -עּפמעט עטרעכעהעג א ריא אב זיא לָאמטּפָא .ךיז יז טליקראפ ךַײלג
 ,סעיצקעיניא קילדנעצ ןייא טינ טכאמעג ןיוש ריא טָאה עמ .רוטאר
 ןבָאה טינ לָאז עמ ּוװ ,טרָא סָאד טינ טגָאמראפ לרעּפרעק ןיילק ריא
 ןַאק ,םיריוטקָאד עטעטירָאטוװא ןופ גנוניימ רעד טיול רָאנ ,ןכָאטשעג
 --רעטומ סעקׂשטָאריא .עיצארעּפָא עשיגרוריכ א זיולב ןפלעה ָאד
 -סאמ ןעוועג לָאמ ייווצ ןיוש זיא--- רעטקָאד א.ךיוא ןיילא ךאפ ןטיול
 טגיילעג ,עיצארעּפָא רעכעלרעפעג ןוא רעטריצילּפמָאק רעד ףא םיק
 סע ןעמונענּפָא טנעמָאמ ןטצעל םעניא רָאנ ,קינילק ןיא דניק סָאד
 רעד ,קינילק רעד ןיא לָאמ ןטירד םוצ עקשטָאריא זיא טציא .םייהא
 ייז טכוזאב לכימ .ריא טימ ןעמאזוצ ןַײז טביולרעד ןעמ טָאה רעטומ
 -אלאּפ רעד ןיא ןייגוצנַײרא סיוא ךיז טרעגילק רע .גָאט ןדעי טאמיק
 -ושזעד סע ןעוו ,ןַײא םיא ךיז טיג סָאד .ןעָאש-םאנפואיטינ יד ןיא עט
 סָאװ ,יורפ עקיצראהטוג א רעייז--עשויטאק עקראטינאס יד טער
 טרעפטנע רעכוזאב יד ןופ סעגארפ עלא ףא ןוא ןטסיירט וצ ביל טָאה
 | ."עקניביל ,טוג ןַײז טעוו'ס,, :יז

 ,ךעליירפ זיא יז .טוג עקפאד עקשטָאריא ךיז טליפ געט עטצעל יד
 טימ ,לטעב וצ לטעב ןופ עטאלאּפ רעד ןיא םוא טייג יז .ךיז טליּפש
 ךָאנ טוג יז טסיײװ לאנָאסרעּפדעמ םעד ,טנאקאב יז זיא ןעמעלא
 רעד ןופ טנַײרפ עריא טימ רָאייַײנ ךָאנ ךיז קידנענעגעזעג .רעירפ ןופ
 :טגָאזעג יז טָאה ,קינילק

 -וועקערש א רעייז זיא יז וּפָא רעדיו ךימ טמענ עמאמ ןַײמ --
 !עקיד
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 ,עלדָאי א עטאלאּפ רעד ןיא טכארבעג רָאיײַײנ וצ ןאד טָאה לכימ
 ןופ ןעוועג עמאטסימ זיא יז זא ,טצוּפעגסיױא יוזא ָאד טָאה עמ עכלעוו
 -עג עליוכ-רעקאוועמ טָאה סע רעוװ ,ןרעדעי .טָאטש ןיא עטסנעש יד
 ןבָאה סע .עקצאצ זיא-טינ-עכלעוו א ןעגנערב ןטעבעג ןעמ טָאה ,ןעוו
 ,ענירג ,עיולב ,ךעלעשיפ ענרעבליז ןוא ענעדלַאג ןָאטעג ץיילפ א
 יד ןכוזאב ןסייב .ךעלדנרעטש עטיור ,סעקישטנַָאלאב עוװעשזנארַא
 רַאסעּפָארּפ רעד ןיילא טָאה ,רעבאקעד 21 םעד ,ירפרעדניא עטאלאּפ
 "ןדייז, ןקנישטניילק א טאלאכ ןופ ענעשעק רעד ןופ טּפעלשעגסיורא
 ןיוש טָאה סָאװ ,"ןדייז , ןסיורג ןטימ דנאנאב םיא טלעטשעגקעווא ןוא
 רעסַײװ-יינש ןופ טנעמאטסָאּפ ןפא ץאלפ ןעמונראפ טאהעג רעלרפ ןופ
 ,עטאוו

 טפראדעג ןכיגניא ןיוש טלָאװ עקשטָאריא .טסוגווא ףָאס זיא טציא
 טינ ךיז לָאז יז יידעק ןוא ,סאלק ןטשרע ןיא ,לוש ןיא ןייג ןבײהנַא
 א טבילרעד ריא ןעמ טָאה ,רעדניק ערעדנא ןופ םאנסיוא ןא ןליפ
 טָאה עטאלאּפ רעד ןיא ."סייבפעלא, םעד ןענרעל גָאט ןיא ָאש עבלאה
 ןשיגַאלָאליפ א ןופ ןאקעד רעד :ןרערעל עטוג א רעייז ןענופעג ךיז
 וצ רעליטש ךיז טימאב עקנארק יד ןבָאה דעמיל ןסייב .טעטלוקאפ
 יּפעש טדערעג ןבָאה סעקראטינאס ןוא רעטסעוװשדעמ יד ,ןצכערק
 ,קידנעשט

 ךיז ןעמ טגערפ-- ?ןגָארקעג טנַײה וטסָאה לאב א ראפ סָאװ --
 ןענַײז עלא .לטעב ריא וצ םוא ךיז טרעק יז ןעוו ,ןעקשטָאריא אב ךָאנ
 ,עטוג ןענַײז ןגלַאפרעד יד ןעוו ,ןדירפוצ רעייז

 -ופ עטשרעבייא סָאד יו ,עטאלאּפ רעד ןיא ךיז טליפ עקשטָאריא
 יז עטגאוועג א ראפ סָאװ ,ןזַײװרעד ןעמעלא ליוו יז ,לסייטש םענ
 ןענעמכָאכ וצ ,רעגייטש ןַײז ףא ,ןָא טבייה רעטקָאד רעד ןעוו .זיא
 םוש ןָא טגערפ ןוא לטנעה ןקניראד ןטימ ךאמ א יז טוט ,ריא טימ ךיז
 | :סאּפש

 ?ןגײלּפָא ןעמ ןָאק לפיוו ?עיצארעּפָא יד ןַײז ןיוש טעװ ןעוו --

 דניק םאב זיא דנאנאכָאנ ךָאװ א .ןעמוקעג גָאט רעד ןיא טָא ןוא
 יד ,טליפעג טוג ךיז טָאה סע ,רוטארעּפמעט עלאמרָאנ א ןעוועג
 טעװ ירפרעדניא ךעלגעמ זא ,רעטומ רעד ןופ גנונעפַאה עטעײטראפ
 ךוא ,ּפירג א ףא טַײדנָא ןא ,רעטאק רעטכַײל א ןַײז ןעקשטָאריא אב
 ןרָאװעג םעיּוקעמ טינ זיא ,עיצארעּפָא יד ןגײלּפָא ןזומ טעװ עמ
 יז לפיו ףא ,עטנוזעג א ליפיוזא ףא ןענאטשעגפוא זיא עקשטַאריא
 רעד ןיא ןעמעלא טימ טסירגאב ךיז יז טָאה קיטסול .טנוזעג ןַײז ןַאק
 -גילרא עשיגרוריכ ערטסקע ןא טרעדָאפעג ךיז טלָאוװ'ס ןעוו, .עטאלאּפ
 -פייווצראפ ןיא טָאה-- ,םעד ףא ןייגנַײא טזומעג ךיא טלָאװ ,גנושימ
 טליּפש סע ןעוו ,דניק א ןעמענ רעבָא-- ,רעטומ יד טכארטעג גנול
 טימ ,רעסעמ ןרעטנוא םיא ןגיילקעווא ןוא ךעליירפ זיא'ס ןוא ךיז
 ,דרָאמ א וצ ןכילגעג זיא סָאד-- טיוט ןוא ןבעל ףא ןסנאש עכַײלג
 לעטש טוג וצ סָאװ ,זיא רענַײמ קילגמוא רעד .ןכערבראפ א זיא סָאד
 ,"רעטקָאד א ןיילא ןיב ךיא ,רָאפ ץלא ךיז ךיא
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 ליד ןפא ןעגנירּפשּפָארא ךיז טליוװ ריא .שיט ןפא טגיל עקׂשטָאריא
 ןענַײז םיריוטקָאד יד .ןעמאמ רעד וצ ,עטאלאּפ רעד ןיא ןפיולטנא ןוא
 עילראמ רעקיטש ןָא ןעוט ,טנעה יד ןשאוו :סרעייז טימ ןעמונראפ
 "דעמ יד רָאנ ,ןבייהרעטנוא ךיז טװּורּפ עקשטָאריא .רעמענעּפ יד ףא
 טנעה יד טימ קיטכיזרָאפ יז טמענ ,סנּפָאקוצ טייטש סָאװ ,רעטסעווש
 .עלעשיק ןכעלטראה ןפא רעדינא קירוצ םיא טגייל ןוא ּפָאק ןראפ
 םעד טכארבעג טָאה סָאװ ,רעבלעז רעד ,רָאסעּפָארּפ רעד וצ טייג סע
 ריא וצ טוט ןוא ןָא ךיז טגייב רע .רָאיײַײנ ףא "ןדייז , ןקנישטניילק
 טכאמ רע רָאנ ,טסנרע טינ רע זיא לָאמנייק , .גיוא ןטימ לטניּפ א
 -עלסיז-םענעגנָא ןא .טכארט א םיא ןגעוו עקשטָאריא טיג -- ,?ןצנוק
 :םיטש סרָאסעפָארּפ םעד טרעה יז .זָאנ ןיא יז לציק א טוט ךעייר רעכ
 ,"לייצ ןיא ,וטסנָאק עדאווא ,ונ !ןעצ זיב ןלייצ ,עקשטָאריא ,טסנָאק,
 טרעה יז .ץראה סָאד טּפאלק ךיוה .ןלייצ ןָא טבייה עקשטָאריא ןוא
 ,.ןביז ..סקעז, :ּפעלק יד ,יײז טלייצ יז ןוא פאלק ןדעי טוג רעייז
 -נירג ,רעגנירג .לכלעק סָאד טרעװ רענעלאפעגנַײא ,רעליטש *...טכא
 יז ,ץעגרע טילפ יז זא ,ךיז טכוד ןעקשטָאריא .בַײל ןיא טרעוו רעג
 -עִימ סָאד עלעסַײמ סנעסרעדנא ןיא יוװ טקנוּפ ,ןעלגילפ ףא ךיז טבייה
 ,למיה םוצ ךיוה ןָאטעג בעװש א םעצולּפ טָאה סָאװ ,עלעטנע עס
 ןגיא יד טנפעעג ןוא ןָאטעג יירשעג א עקשטָאריא טָאה -- ?!עמאמ,
 סָאװ ,ןשטנעמ יד טנעקרעד יז זיב ,ןטונימ עגנאל ךרוד ןעייג סע
 -מוא רעייז רָאנ זיא'ס .טינ יז טליפ קעטייוו ןייק .ריא םורא ןעייטש
 וצ ריר א טינ ,טדימשעגפיונוצ זיא רעּפרעק רעד ,ןגיל וצ םעווקאב
 ,רעווייא ןא טימ ןָאט

 ןרעביא ןעגנאגעגמורא עסַײמסייב זיא ,לכימ ,רעטעפ סעקׂשטָאריא
 -רוריכ םורא ןטייווצ ןכָאנ זַײרק ןייא טכאמעג ,קינילק רעד ןופ ףיוה
 דאסאפ םוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןעוו ,לָאמ ןדעי .סוּפרָאק ןשיג
 עַײטס א :דליב עבלעז סָאד ןוא סנייא ןעזעג רע טָאה ,זיוה םענופ
 טקיּפעגנָא .קענאג ןבעל ןטָאשעצ ןענַײז סָאװ ,ךעלדנרעק ןקיּפ ןביוט
 ךָאנ ןטפולרעדניא עטשרע יד ביוט א ענייא ףוא ךיז טבייה ,ךיז
 רעטעּפש עגער א טימ ןוא ,לגנילַײרד א-- רעטַײװ ,לרָאּפ א--- ריא
 ,לסיב א ןָאטעג ילפ א .ענכאמ עצנאג יד ןיוש ךייה רעד ןיא זיא
 ענעדיישראפ יד וצ ךיז ןעֶיצ סָאװ ,ןטָארד יד ףא סיוא ךיז ייז ןצעז
 ,ךעלעבַײט עזָאלגרָאז יד ףא טקוקעג טָאה לכימ .ףיוה ןיא ןעַײבעג
 -נָא ,ךיז טכוד ,ןָאק עמ ןכלעוו ,טעמוא רערעוװוש רעכעלנַײּפ א ןוא
 -נאג רעד ףא .טּפאכעגמורא רעמ ץלא םיא טָאה ,טנעה יד טימ ןּפאט
 א ןוא רעטסעװש עקיצנייא-ןוא-ןייא רָאנ רע טגָאמראפ טלעוו רעצ
 טנאּפש רע ןוא ,רעסעמ ןרעטנוא עצינעמעלּפ יד טגיל .עצינעמעלּפ
 רע .ןפלעה טינרָאג טימ ןָאק ןוא ףיוה ןרעביא רעזָאלטכאמ א םורא
 ןטכארט טנָאקעג טינ ןוא טלָאװעג טינ ,טכארטעג טינ טציא טָאה
 ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד ןגעוו יװ רָאנ ץוכ ,סרעדנא סעּפע ןגעוו
 טָאה םעצולּפ רָאנ .שיט-עיצארעּפָא ןפא ןעקשטָאריא טימ טונימ רעד
 .ץילב א יװ ,ןגיוא יד ראפ ךעלקנאדעג ןָאטעג טכיול א סעּפע םיא
 יד ןיײש א טכירעגמוא טוט גָאט ןעיורג א ןיא לָאמא ,ךיז טכאמ יוזא
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 ןיא סָאװ ,לקניוו א ןיא עקפאד ןלאפ ןלארטש עטשרע עריא ןוא ןוז
 רע טָאה ---?!ןטקאטנַאק ןָא, .טלקנוטראפ ערעדנא יד ןופ רעמ ןעוועג
 ןיא סָאװ ,עשויטאק עקיצראהטוג יד .ןיילא ךיז וצ ןָאטעג גָאז א ךיוה
 ,דיללטימ ןפיט טימ ןָאטעג קוק א םיא ףא טָאה ,קענאג ןפא ןענאטשעג
 -נלא ןדנווושראפ ןוא טצפיזעגסיורא יז טָאה -- ,"טוג ןַײז טעװ ץלא;
 ןוא טרעקעגמוא ךיז יז טָאה לסיב א רעטעּפש .סוּפרָאק ןיא ,קיניײװ
 ךרוד זיא עיצארעּפָא יד זא ,ערוסב עטוג א ןעלכימ ןבעגעגרעביא
 ,טעצייעג םיא יז טָאה ----...ּפָא ךיז טור ןוא םייהא טייג, .ןעגנולעג

 ןטאלאכ ערעייז ףא .םִיַאלאכ עכעלטע ןסעזעג ןענַײז ףיוה םעניא
 רעקיטסבראהיירפ א סָאװ ,ךעלעטעלב עקיצנייא ןלאפעג ליטש ןענַײז
 א רענייא ,רעמייב יד ןופ ןסירעגּפָארא סנטַײצאב ןיוש טָאה טניוו
 זיא ינק יד ףא ןוא ,גנוטַײצ א ןטלאהעג טנאה רעד ןיא טָאה עליוכ
 יד טקוקעגכרוד טָאה רע .טָאנקָאלב רעטנפעעצ א ןגעלעג םיא אב
 ןדעי רע טָאה לטסוה שיטאמטסא ןא טימ .ײרעטָאל א ןופ ןסניוועג
 א ןיא "?ָאטינ, :טרָאװ עבלעז סָאד ןוא סנייא טכארבעגסיורא לָאמ
 ןיא לבצנאמ א ןסעזעג זיא ,טיולּפ םוצ רעטנעענ ,לקניוו ןרעטַײװ
 -קעווא ךיז טָאה לכימ .ּפָאק ןפא עקלמראי רעסַײװ א טימ ךוא ןלירב
 וצ בָאה ךיא, .ןדייר סעּפע ןביײהנָא טלָאװעג ןוא םיא ןבעל טצעזעג
 ,טרעטאמראפ ןיב ךיא-- .ןַאטעג גָאז א רענעי טָאה -- ,עטיב א ךַײא
 ,?קידנגיַײװש ןציז רימָאל

 ,טנעקרעד םיוק יז טָאה לכימ .רעטסעוװש יד סיורא זיא ךעלדנע
 -קעווא יז טָאה טרָאװ ןייא ןָא .טליוקראפ ןוא ץראווש ןעוועג זיא יז
 א ןיא ךיז ןעגנאגראפ ןוא לסקא סרעדורב ןפא ּפָאק םעד טגיילעג
 -עג עטסערג יד ןעו ,ןאד רָאנ רעבָא ןיוש ןעמ טנייוו יוזא .ןייוועג
 ןַײז טעװ סע זא ,גנונעפָאה יד ךיז טקראטש סע ןוא ךרוד זיא !ראפ
 | ,טוג

 -כרוד .ילרעקורד רעד ןיא ןרָאפעגקעווא לכימ זיא קינילק רעד ןֹופ
 -ללק ןיא טרָאד .ןַײרא ןיהא רע זיא ,רָאטנָאק רעד ַײבראפ קידנעייג
 ,עירעטלאהכוב רעד ןופ ךעלרעטצנעפ יד ךרווד .ןעוועג טינ ןיוש רענ
 ןעייר ייווצ יד ןעזעגסיורא ךיז ןבָאה ,רָאדירָאק ןיא סיורא ןעייג סָאװ
 -נביוא רעטלאהכוביטּפיוה םענופ שיטיןאמגאלפ ןטימ ךעלשיט עטסוּפ
 טרעהרעד ,טכױלעג ךיז טָאה עירָאטארָאבאל רעד ןיא רָאנ .ןָא
 -פוא סָאװטע קיניװטָאב עקטנארָאבאל יד טָאה ,רָאדירָאק ןיא טירט
 יז טָאה -- ,עקאט ךיא ףראד ךַײא, .ןָאטעג קוק א ןוא ריט יד טנפעעג
 א זיאס ,ןַײרא רעכיג רָאנ טייג -- ,ףור א ןבעגעג ןעלכימ
 .?טניווגוצ

 -ילָאּפ , לאנרושז ןופ רעמונ ןשירפ א טגנאלרעד ןעלכימ טָאה יז
 ןעמונעג םיא רע טָאה קעשייכ ןקירעביא ןָא ."עיצקודָארּפ עשיפארג
 ךיז טָאה סע ּוװ ,לקיטרא ןא וצ ןעמוקעגוצ זיא רע זיב ,ןרעטעלכ
 -עשרָאפ-ךעלטפאשנסיוו א ןיא ןטנעמירעּפסקע עקינייא ןגעוו טדערעג
 ןטיול טכאמעג ןענַײז ןטנעמירעּפסקע יד !ךעלרעדנוװ .טוטיטסניא ןשיר
 ףיוה ןיא טכארטעג טשרָאקָא טָאה רע ןכלעוו ןגעוו ,ּפיצנירּפ ןבלעז
 ,קיגילק רעד ןופ
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 ליפעג א טשימעגוצ ךיז קידנליוו-טינ טָאה דיירפ ןופ ליפעג םוצ
 -רעבירא םיא ןבָאה סָאװ ,רעדניפרעד עקידלזאמ יד וצ עניק ןופ
 זיא יידיא עקיזָאד יד זא ,ןסיו טינ לָאמנייק טעװ רענייק .טגָאיעג
 ,םיא וצ ךיוא טרעהעג ןוא ּפָאק ןַײז ןיא ןרָאװעג ןריובעג ךיוא

 -קיסאּפ ןסירעג טָאה אווָאלרָא עיסוד .ךעצ-קורד ןיא ןַײרא זיא רע
 ,ךעלנייוועג יװ ."םרָאפ, רעַײנ א ףא טּפעלקעג ייז ןוא ריּפאּפ ךעל
 ןעוועג עיסוד זיא ,עכָאלעמ עקיזָאד יד ןָאט וצ סיוא טמוק סע ןעו
 ,סאק ןיא ןוא טערומכעגנָא

 ןַײװ א לכימ טָאה -- ,םעד ןופ ןרעװ רעטָאּפ ריא טעוװ ןכיגניא --
 טעװו בראפ יד זא ,יוזא ןקורד ןלעװ רימ -- .ךעלריּפאּפ יד ףא ןָאטעג
 טעװ יז ,טענגאמ ןימ א ךרוד ריּפאּפ ןפא ןרעװ ןגָארטעגרעבירא
 ןייא ןייק ...סָאװ ןגעוו טָא רעלק ךיא .קיסעמכַײלג ןגייל ךיז םוטעמוא
 ,טכירעגמוא טינ טמוק ,רעטסערג רעד ןוא רעטסנעלק רעד ,קנאדעג
 -יוב סע ביוא ,טכאנאב ןוא גָאטאב םעד ןגעוו טסכארט וד ביוא רָאנ
 עמ סָאװ ,סָאד ףָאסלָאקפָאס ןעמ טקאּפ ,ךעיומ רעד רעדייסעק טרע
 ,עלעגייפ קיבילאב א ,טַײקטכירעגמוא ןא ,טַײדנַא ןא ,לאפוצ א ,טכוז
 טָארד ןשירטקעלע ןא ףא וצ ךיז טצעז סָאװ ,עלעבַײט א ,לרעּפש א
 ...לכייס ןפא ןריפורא ןלעװ ,טייטעג טינ טרעוו ןוא

 א טכַײל עיסוד םיא טָאה--- ,ףָאסָאליפ רעצנאג א טנַײז ריא --
 יד ןּפעלקפוא טרעטשעג ריא טָאה לכימ .ןגיובנלע ןטימ ןָאטעג סיוטש
 ,ךעלריּפאּפ

 ירעד ,ךיז קידנעלטיור ,ןוא לטסעקשיט סָאד טנפעעג טָאה עינאמ
 ,דנובנַײא ןקיבראפ םענייש א ןיא "סייבפעלא, ןקניַײנ א םיא טגנאל

 -עלּפ רעַײא ענָאטאמ א ...רעדניבנַײא יד אב ןטעבעגסיוא םיוק --
 ,עצינעמ

 טימ טקוקאב טינ רעכָאב רעד טָאה טלעװ רעד ןיא ךוב ןייא ןייק
 סָאד יװ ,טנעה יד ןיא טראצ יוזא ןטלאהעג טינ ןוא סערעטניא אזא
 | ,לכיב עקניניד עקניטסָארּפ עקיזָאד

 גנירג יוזא טינרָאג זיא "סייבפעלא, ןא זא ,סיורא ךיז טזַײװ סע --
 טכארטראפ עינאמ טָאה-- ןסאלק ןעצ טימ ןשטנעמ א ראפ עליפא
 ,ןָאטעג גָאז א

 .ןבעגעגוצ לכימ טָאה -- ,ךיוא רעינעשזניא ןא ראפ עליפא ןוא --
 טכאמעגכרוד ןיוש טָאה סָאװ ,שטנעמ א יװ ,טמעטעענּפָא טָאה רע

 טפול יד טָאה טונימ רעקיזָאד העד ןיא .ףורא-גראב געוו לקיטש א
 ןזיוועגסיוא ,לייא-ןישאמ ןוא בראפ !טימ טּפאזעגנָא זיא סָאװ ,ךעצ ןיא
 ןטקעדאב א ,גראב א ףא ןַײז רָאנ ןָאק יז יװ ,שירפ ןוא ןייר םיא ךיז
 ,סנירג טימ



+ 
 .טַײצ-?עמַאכל5)

 טײײצ- סנדירפ





 רעטאעט ןיא טעליב

 ןוא עלופ א .טעּפש ףוא טייג ענָאװעל י
 -עג א ףא ענעפָאלשעגסיױא ןא ,ענעדירפוצ א
 טכַײלאב ,סנקלָאװ עקיכוּפ עכייוו ןופ רעגעל

 -נטַײצ -- טכאנ עטירד יד ןיוש ךיז ןגעוואב רימ .געוו םעד זדנוא יז
 ןַײלרא ףרָאד ןייא ןיא .סופוצ זַײװנטַײצ ,סענישאמיטסאל ףא ןַײװ
 ןא ףא רעבירא ןעמ טפראוו עיזיוויד רעזדנוא .סיורא ןרעדנא םענופ
 ןיוש זיא ,גָאט ףא ןעִיראש טמענ סע ןעוו .טנָארפ םענופ טרָא רעדנא
 שּפיה טלדניוװש סע ,עציײלּפ רעסאנ רעד וצ ןסקאוועגוצ קאזקור רעד
 ,רענרעד ןוא רענייטש ףא ןָא ךיז ךיא סיוטש רעטפָא ןוא ,ּפָאק ןיא
 -על יד יוװ ,ךיא עז טוג .סנטַײצאב טינ ייז ןקרעמאב ןגיוא יד לַײװ
 רעלפראוונליוק םענופ ןקאנ ןפא ןַײש עצנאג ריא סיוא טסיג ענָאװ
 ,רימ ראפ טייג סָאװ ,קושטרָאדיס

 ןיא ,טכאוושעגּפָא לסיב א שראמ א סייב ךיז טליפרעד עמ ןעוו
 א ןעַײלק ןעמענ רעדָא רעקוצ לקיטש א ליומ ןיא ןּפאכוצנַײרא טוג
 ,לראכוס

 ךיא וט--,רימ טַײלטנא ,רעקוצ לקערב א רעשפע טָאה ריא --
 ןופ סטכער טייג סָאװ ,סילוגראמ קישטנעב ,ןכָאש ןַײמ אב טעב א
 .ייר רעד ןיא רימ

 עמָאכלימ רעד ראפ .שטנעמ רערעטלע ןא ןיוש זיא קישטנעב
 עדיב ףא עטמעקעצ א ,דרָאב עקיטראסיורג א ןגָארטעג רע טָאה
 שירעגנויליוו רָאג טָאה לטיה םענופ קעשאד ןרעטנוא ןופ .ןטַײז
 קישטנעב זיא טציא .רָאה עצראווש לטניב טכידעג א טקוקעגסיורא
 סיורא רע טּפאכ "לאווירּפ, ןרעסערג א ףא .ןריושעג ןוא טלָאגעג
 טלאק לסיב א ןיא טזָאלעצ ,לקעז םענופ רעסעמלָאג ןכעלּפמעט םעד
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 רע טּפוצ ,קעטייו ןופ ךיז קידנעמירק ,ןוא ,ףייז לקערב א רעסאוו
 טינ רעשפע ךיז טלָאװ רע .רעדנוזאב סעדעי ,לרעה ךָאנ לרעה סיוא
 ןעמונעג קידסעכָאלוצ ןבָאה רָאה עװָארג רָאנ ,טקינַײּפעג טפָא יוזא
 רע .טינ ןיוש טסאּפ סָאד ןוא ,עצראווש ןופ רעמ םיא אב ךיז ןטיש
 -עלא טרעכיזראפ רע רָאנ ,טינ םיא אב טנָאמ רענייק .גנוי ךיז טלאה
 ןייק רָאג ןטַײצ עקיטנַײה ןענַײז רָאה עוװָארג זא ,דָאװזװ ןיא ןעמ
 ,טלעוו רעד ףא עמָאכלימ ךָאד זיא'ס ,טינ זַײװאב

 ,ךערעט יװ ,טלא ןיוׂש ןיב ךיא זא ,סיוא טזײװ ,טניימ ריא --
 טציא ךיז רע טָאה--.:ןסַײבנַײא טינ רעקוצ לקיטש ןייק ןָאק ןוא
 לסקא ןפא רעכעה טקורעגפורא קנילפ עסַײמסיײב ,רימ וצ ןפורענּפָא
 דאניפאר רעד ,ץעווָאנאכאטס רעטוג א יװ ךיא סע רעקוצ -- .סקיב יד
 ,ןיוש ליפ ךיא ןוא ,קאז ןיא אנישראטס םאב טלייטעג טינ ךָאנ טגיל
 עלַײװ א ךָאנ רע טָאה --,ריא טעז .םיא ןלָאמ רענייצ ענַײמ יו
 ךיז ןבָאה ןגיוא עכעליולב עפיט יד ןוא ,ןָאטעג גָאז א ןגַײװשליטש
 ןיא טעליב א רעקוצ טָאטשנָא רעשפע ריא טליװ -- ,טצנאלגעצ
 ,ןגינעגראפ ןטסערג ןטימ זיא ,??טאכמ,

 ךיא .עטכישעג א ןלייצרעד ליוו קישטנעב זא ,ןענאטשראפ בָאה'כ
 -יש ןַײז ןופ עלָאּפ יד .רעטנעענ סָאװטע םיא וצ טקורעגוצ ךיז בָאה
 ,םענַײמ ןופ עלָאּפ רעד ןָא ןבַײר ןעמונעג ךיז טָאה לענ

 רע טָאה-- ,רעדנָאב א ןעװעג ךיא ןיב עמָאכלימ רעד ראפ --
 רימ ץיז'כ ,רעדנָאב א--גָאטאב-- ,ןלייצרעד וצ ליטש ןבױהעגנָא
 ,ןפייר ףורא גָאלש ,ךעלטערב לבוה ,"ראדנָאב ינסארק, לעטרא םעניא
 -רעטלומ ,ךעלעקשזייד ,ךעלעסעפ טנעה ענַײמ ןופ ךיז ןטיש'ס ןוא
 טָאה קסנימ בלאה רעשפע .ןרָאי עקיבא ףא סנייא ןיא סנייא -- ךעל
 -שזייד עגַײמ ןיא גייט ןטָאנקעג ,ךעלסעפ ענַײמ ןיא טיורק טרעַײזעג
 ןרעדנא םוצ סנייא .סרעטלומ ענַײמ ןיא רעדניק יד ןדָאבעג ןוא סעק
 -אב ,טעברא רעד ןיא ןָאטעגנַײרא ךיא ןיב גָאטאב .טינ טָאה רעבָא
 ךיא ןיב טכאנרעדפא ןוא ,ךעלמער עטעדליגאב ןיא סעטָאמארג םוק
 ןייק ןעװעג טינ זיא סע .רעבָאהביל א--"לעטיבויל , א טסיטרא ןא
 -געב זא ,טָאטש רעצנאג רעד ןיא לקאטקעּפס "רעקסלעטיבויל , ןייא
 רעטשרע רעד ןיא רעדָא עניב רעד ףא רעדָא ןַײז טינ לָאז קישט
 ,רעטסוש ,רעדַײנש :"זַײא-ןוא-רעש,-- םעליוא רעד .רעטראּפ ייר
 -נָאב יד ,ךעלנייוועג ,עלא ןופ רעמ ןוא סרעלסעט ,סרעילָאטס ,ןדימש
 רעבַײװ יד טימ עלא ,טעבראעג בָאה ךיא ּוװ ,לעטרא םענופ סרעד
 ?ןקסלעטיבויל , ןַײמ ןופ ןצלָאמשעג ךיז ןבָאה רעטכעט יד טימ ןוא
 ןעירשעג ןבָאה קירבאפייינ רעד ףופ סעקרעטיינ יד .ראוטרעּפער
 עלעמיש, ןופ ךעלדיל יד ןעגנאלרעד לָאז ךיא ,טרעדַאפעג ןוא ?סיב.
 ,סרעכעלב עכעלביוט יד ?'טנזיוט טרעדנוה ייווצ , ןיא ?רעקָארָאס
 ןזַײװ ייז לָאז ךיא ,ןעירשעג דלאווג ןבָאה ,קראמ ןיא ןטעברא סָאװ
 רעװקסָאמ םענופ ךעלקיטש עלא טנעקעג בָאה ךיא ."ןביוט , םעד

 ,.רעטאעט רעשימעדאקא רעשירעלטסניק רעװקסָאמ -- *ט א כ מ, 1
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 לסיב א טליּפשעג ךיא בָאה ןביוט םעד רָאנ ,רעטאעט-רעמאק ןשידלי
 רָאנ שיק ןרעביא טינ טקאהעג בָאה ךיא .סלעָאכימ יו ,שרעדנא
 ,ּפָאק ןרעביא "קיב, םעד רָאטאטאולפסקע םעד טגנאלרעד עקאט
 ירא עטסערג יד ,קסנימ ץנאג .סיֹוא רעסעב םעליוא םאב טמענ יוזא
 זרעטאעט עלא ןיא ."לעטיבויל , םעד ןקישטנעב טנעקעג ןֿבָאה ,ןטסיט
 ןענאטשעגנָא טינ טעשָאּפ רימ זיא סע .טסיומוא ןעגנאגעג ךיא ןיב
 רעדעי .םָאדעװי-רעסָאב רעכעלנייועג רעדעי יו ,טלעג ראפ ןייג וצ
 ,טלָאװעג טינ רע טָאה יצ ,טלָאװעג רע טָאה יצ ,רָאטארטסינימדא
 ןוא ,"יוזא, ןזָאלנַײרא ךימ ףראד עמ זא ,טסּוװעג ןיוש טָאה רע רָאנ
 ןלעטשקעוא ןעמ ףראד ,טקאּפעג ןיא רעטאעט רעד בוא זא
 א ךָאנ רעטראפ ייר רעטשרע רעד אב ןגעווטענַײמנופ
 ,לוטש

 -עג ךיא בָאה ,לָאמ ןייא לקאכאס רָאנ ,רָאי א ןיא לָאמ ןייא
 ןעמוקּפָארא טגעלפ סע ןעװו ,ןעועג ןיא סָאד .ןטעליב ןעמענ טזומ
 יד .דארגנינעל ןופ רעדָא עװקסָאמ ןופ רעטאעט א ןלָארטסאג ףא
 טעװָאס-טָאטש ןופ רעציזרָאפ רעד .סעכִיי ןייק ןופ טינ ןיוש ןסייוו
 יװ - טציא ןיוש ןיא ץנוק רעצנאג רעד .ןטעליב ןאד ךיוא טמענ
 ךיז טלעטש סע .טלעג ראפ עליפא רעטאעט ןיא ןַײרא ןעמ טייג
 -ַאניזער , םאב יו ,ערענעלק ןייק טינ עסאק רעד אב ייר א סיוא
 ,ןשָאלאק ךָאנ "טסערט

 יסאג ףֹא קסנימ ןייק ןעמוקעג זיא עמָאכלימ רעד ראפ גנאל טינ
 י-ימעדאקא ינעװטסעשזַאדוכ יקסװָאקסָאמ,--"טאכמ, רעד ןלָארט
 -נאד-שטיווָארימענ שטיווָאנאװיא רימידאלוו טימ "רעטאעט יקסעשט
 רעד ןגָארטעגקעװא ךַײלג בָאה ךיא .רעסישזער-טלעוו םעד ,ָאקנעשט
 ןעלגיּפש טגעמעג ךיז טָאה עמ זא ,עלעקשזייד א טאכמ ןופ עשריסאק
 ןקידנעייוצ א טימ ןוא ךעלרעיוא טימ ןוא לקעד א טימ -- םעד ןיא
 ,לעטראירעדנָאב םענופ ,טשרעמיולק ,ענָאטאמ א--ןטנוא ןופ קעד
 טימ .ךעלעקרעגוא ןרעַײזוצנַײא סָאװ ןיא עװקסָאמ ןיא ןבָאה לָאז יז
 ,ענָאטאמ יד טנעה ענַײמ ןופ ןעמונעגוצ יז טָאה ןגיוא יד ןיא ןרערט
 ,ןטעליב ןיוש יז טפיוקראפ ,טגָאזעג יז טָאה ,רָאי קיצנאווצ ןוא ףניפ
 ,טכארבעג טינ קנאשעג ןייש אזא לָאמנייק ךָאנ ריא טָאה רענייק ןוא
 ןייק ןעוועג טינ יװַײס רעבָא ןיוש ןענַײז ןעלקאטקעּפס עטשרע יד ףא
 רעטאעט ןיא "ךוזאב ןויטקעלַאק, א טכאמעג טָאה סע -- ןטעליב
 יילרש עשידִיי ןוא עשיסורסַײװ עלא טימ ,םָאקלָאפטאר רעצנאג רעד
 טָאה ראפרעד .ןטערטּפָא טזומעג ךיא בָאה .ןטסיטרא ,רעלטסניק ,רעב
 ןטעליב ,רעילרפ ךָאװ רעצנאג א טימ ,עשריסאק יד ,ןבעגעג רימ יז
 ."עיגד אנ, לקאטקעּפס ןפא

 טרעלקראפ ןָאטעג קוק א ,טקאהראפ קישטנעב ךיז טָאה עלַײװ א
 ךיז קיסעמלגער ןבָאה סָאװ ,ןזיּפש ייווצ ןשיװצ טכיולכרוד םעניא
 ,םיא סיורָאפ ייר רעד ןיא טגעוואב

 ןעמעוו-- ,טצעזעגרָאפ רע טָאה-- ,עמָאכלימ יד ןרָאװעג זיא --
 --טכאנ יװ גָאט ?טאכמ, עליפא ,רעטאעט ּפָאק ןיא ןיוש טגיל
 יייוו יד ןוא ,ןענַאילאטאב ןרישראמ ןסאג יד רעביא .גנורידראבמָאב
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 -יבויל, םענעגושעמ ןייא-- רימ רָאנ .ךעלקיראכוס ןענעקירט רעֿב
 ,ןטעליב יד דָאש א ןגעווטסעדנופ ךָאנ ןענַײז -- קסנימ ץנאג ףא "לעט
 -עג טָאה עמ ןעװ ,גָאט םעניא ."עינד אנ, לקאטקעּפס רעד דָאש א
 -עגוצ ,יישנארט רעד ןיא ןגעלעג ךיא ןיב ,"עינד אנ, ןליּפש טפראד
 דרע יד יו ,רערידראבמָאב עשיטסישאפ יד ןרענוד סע יװ ,ךיז טרעה
 ךיז ןעילוט ךעלרעדניק יװ ,טקוקעגוצ ,ךיז ןעלסיירט למיה ןטימ
 סרעטומ רעד טארוקא ,ןעמאמ רעד וצ עלא ןוא ןרעדנא םוצ סנייא
 ץלא סע בָאה ךיא-- ,סעבמָאב יד ןופ רעצנאּפ א ןעוועג טלָאװ בַײל
 ,טרעלקעג רָאג ךיא בָאה ךיז ןיא ףיט ?ריא טניימ סָאװ ןוא .טקוקעגוצ
 לעװ ,רעגייזא ןביז זיב ןרעהפוא טעװ גנורידראבמָאב יד ביוא זא
 לָאמ סָאד רימ טָאה לזאמ סָאד .לקאטקעּפס ןפא ןזַײװאב ךָאנ ךיא
 טָאה ןוז יד ןעװ ,טקידנעעג ךיז טָאה םעראילא רעד .טליּפשעגוצ
 רעד ןופ רענייא רעשפע ,ךיא ןוא ,טצעזעג טאהעג טינ ךָאנ ךיז
 םוק ךיא .רעטאעט םוצ ןגיוב-ןסיואילַײפ ךַײלג ףיול ,טָאטש רעצנאג
 טָאה סע ּוװ ,רערעזדנוא רעטאעט רעשיטאמארד רעד :עז ןוא ןיהא
 "ביל ,קיטכיל ןיא םורא .רעַײפ-םאלפ טנערב ,"טאכמ, רעד טליּפשעג
 ןרָאװעג זיא רימ רָאנ ,למיה ןיא ןוז רעקידרעמוז רעד ןופ יו רעקיט
 סע ,טקאנק רעַײּפ סָאד .טכאנ רעטסרעטצניפ רעד ןיא יװ ,רעטצניפ
 -עצ א ךרוד .זָאלג טרעגלאוועגנָא זיא םורא ,ךיור ןליונק ךיז ןבייה
 -ַאקעד יד טימ עניב יד לָאמאטימ ךיא עזרעד רעטצנעפ םענעכָארב
 סָאד רעבָא ,טרירעג טינ ךָאנ ןענַײז ייז ?עינד אנ, ןופ סעיצאר
 ךיא ןיב עגער א .ייז וצ ךיוא ןַאט םענ א דלאב ןיוש ךיז טעוװ רעַײפ
 ןעגנורּפשעגנַײרא ךיא ןיב ךָאנרעד .רעטמיילעג א יװ ,ןענאטשעג
 יד ןעוועטאר ןפָאלעג ץלא ןופ רעירפ ןוא ןַײרא םענעג ןטכער ןיא
 רעלטסניק עטסעב יד סיוועג טלָאמעג ןבָאה סע סָאװ ,סעיצארָאקעד
 רָאּפ א ךָאנ טימ ןעמאזוצ ךיא בָאה טכאנ עצנאג א .טלעװ רעד ןיא
 -ניא ןוא ,רעטאעט ןקידנענערב םאב טעװערָאהעג ןשטנעמ קילדנעצ
 א ןעװעג זיא רימ אב .טאמָאקנעיאװ ןיא קעוװא ךיא ןיב ירפרעד
 -עג טוג ןזיואב טינ עליפא ןיוש בָאה ךיא .רעגייזא טכא וצ לטעצ
 ךיא בָאה שינעלַײא ןיא .רעדניק יד טימ ןוא בַײװ ןטימ ךיז ןענעגעז
 לדָאנ א ,לדנעק א--ןכאז עקיטיינ ךאס א ןעמענוצטימ ןסעגראפ
 אנ, ןפא ןטעליב יד רָאנ ןבַײרש וצ ווירב ריּפאּפ ,םעדָאפ א טימ
 ןוא ענעשעק ןיא רעפיט ןקורוצנַײרא ןסעגראפ טינ ךיא בָאה ?עינד
 עלא ןיא ןעװעגסיוא רימ טימ ןיוש ןענַײז ייז .ךיז טימ ןעמענטימ
 ,רילָאק םעד ןטיבעג ןיוש ןבָאה ייז ,סעקאטא ןוא ןשראמ ערעזדנוא
 ןבעל טכאלש רעד ןיא .ןקעלפ עכעלטיור טימ ןרָאװעג טקעדאב
 סיוא טמוק סע ּוװ ,טארוקא ןָאטעג רימ קיּפ א ליוק א טָאה וועשזר
 יז ךיא טלאה ןטרָאד--ןזיוה ערעזדנוא ןיא ענעשעק עקניניילק יד
 ,טַײצ עצנאג יד

 ,לָאק רעכעה א טימ טקידנעראפ קישטנעב טָאה -- ,עשַָאקשינ --
 ךעלטַײװ ןעוועג זיא רידנאמָאק רעד סָאװ ,קילג א ןעוועג זיא'ס ןוא
 טּפאכעג ןדייר ךיוה אזא ראפ קישטנעב ןיוש טלָאװ טינא ,זדנוא ןופ
 רימ - ,טרעזאכעגרעביא רע  טָאה-- ,עשָאקשינ-- ,גנוקרעמאב א
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 ,קסנימ רעשיטעװָאס ןַײז טעװ קסנימ ןוא ,ןרעקמוא ךָאנ ךיז ןלעוו
 "טאכמ, רעד ןלָארטסאג ףא ןיהא ןעמוק לָאמארעדיוו טעוו'ס ןוא
 -ראפ יד טָא טימ ןעמוק ?עינד אנע לקאטקעּפס ןפא ךיא לעװ ןאד
 םענופ רָאטארטסינימדא רעד טלמעד רימ לָאז ןוא ,ןטעליב עטקיטולב
 -ליִג טינ ןענַײז ייז זא ,ןגָאז רָאילָארטנַאק עדאיל א רעדָא רעטאעט
 .רעטראּפ ייר רעטשרע רעד ןיא ייז טימ ןציז ךָאנ ןלעװ רימ .קיט

 -עג ןיוש זיא סע .ענַײז עטכישעג עצרוק יד טקידנעראפ טָאה רע
 סקושטרָאדיס ןופ ענָאװעל יד זיא ןדנוװשראפ ,קיטכיל ץנאג ןעוו
 טָאה סנטַײװרעדניא .טניוו רעטכַײּפ א ןעייוו ןעמונעג טָאה סע .ןקאנ
 ָאד ,ערעזָא ןא ןופ סאּפ-רעסאוו רעכעלבנירג רעד ןעזעג ןיוש ךיז
 םעד ןַײז דעבאכעמ רימ ןלעוװ ןענאדנופ .עיניל עטשרעדָאפ יד זיא
 .רעַײפ לגָאה א טימ עניוס



 יקסווָאלָאקַאס עלעקשיוַע

 --םיא ןיא ךיז ןעמ ףראד ןעלגיפש --גנוי אָפ
 יימָאק יד רָאנ .קיטפערק ןוא ,ןייש ןוא ,ךיוה
 גיוט רע ."ןעידָאג עינ , :םיא ןעוועקארב סעיס

 רעקניל רעד ףא .יימרא ןיא ןעניד טינ ןָאק ןוא םומ א טָאה רע ,טינ
 -רעד .רעגניפזַײװ רעד ןוא רעגניפ רעסיורג רעד םיא אב ןלעפ טנאה
 רָאנ ּוװ--לטעטש םענופ רעבַײװ יד טינ ןיוש םיא ןעוועקארב ראפ
 ,ןעלעקשיומ וצ ייז ןפיול ,טעברא לקיטש רעווש "שירענעמ ,, א סעּפע
 טלַײעג טינ ,טמוק עלעקשיומ ןוא .עופער רעטוג א ךַאנ טפיול עמ יוװ
 ךעלטַײש עניילק ףא םיא אב ךיז טילפעצ'ס ןוא ,ךיז אב וװעשַאכ ןוא
 א טעװערָאהעג טָאה סע ןכלעװ רעביא ,ץלָאה קיטש עטאוועקוס א
 טנאּפש רע .ןקאהעצ טנָאקעג טינ סע ןוא דנאנאכָאנ ָאש ייווצ ענעדִיי
 ןגאוו ןעיורפ יד ןכלעוו וצ ןוא ךיז טעװעקירב סָאװ ,דרעפ א ןַײא
 א יװ ןסאלעג דרעפ סָאד טרעװ ןעלעקשיומ אב .ןייגוצ טנעַאנ טיִנ
 יװ ,לעמ קאז א עציײלּפ רעד ףא ךיז וצ ףורא טפראוו רע ;עלעבַײט
 -גייא רעד ,ןביוהרעד רעייז זיא רע ---טדערעג ץרוק .ןרעדעפ קאז א
 ןעעזרעד רעבַײװ יד ןעוו .לטעטש םעניא לבצנאמ "רעסעמע, רעקיצ
 עלעקשיומ דלאביוו-- ,טקַיוראב רעמ לסיב א עליפא יז ןרעװ ,םיא
 .טָאראב סטָאג ףא ןזָאלעגרעביא ןצנאגניא טינ ךָאנ ייז ןענַײז ,ָאד זיא

 סע ,טעדווירקעג שּפיה טליפעג רעבָא ךיז טָאה ,עפוג עקשיומ ,רע
 יסיוא ןָאטראפ רָאג טַײצ-עמָאכלימ ןיא רענייא רע זא ,סיוא טמוק
 זיא רעטומיטסיירט עטוג ןימ א ,םינָאיניא עשרעבַײװ ןיא ךעלסילש
 ןבייה ,סענעדִיי יד ןפלעה סעּפע טמוק רע ןעוװ .ןרָאװעג ייז אב רע
 ,רעצרעה ערעװש ערעייז םיא ראפ ןסיגוצסיוא ןָא ,ךעלנייוועג ,ייז
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 יד ןטסיירט ,ךעלּפעק יד רעביא רעדניק ןטעלג -- זיא וויוכ ןַײז ןוא
 עמ ןוא ןרעקמוא טנוזעג ןוא שירפ ךיז ןלעװו רענעמ יד זא ,ןעיורפ
 .ךעלקילג ןבעל ךָאנ טעוו

 -נארקיזָאילוקרעבוט רעד ,טאר ןקידלטעטש םענופ רעציזרַאפ רעד
 םעניא טָאה רע זא ,טקנעדעג טוג רעייז ךיוא טָאה ןילכימ ערזע רעק
 א ןעמוקאב טָאה רע רָאנ יװ ןוא ,ןיקסװָאלָאקַאס עלעקשיומ לטעטש
 ,ךיז וצ ןפורעגסיורא םיא רע טָאה ךַײלג יוזא ,גנונעדרַאראפ עקיטכיוו

 -עג םיא וצ רע טָאה -- ,םעליוא םעד ןרליוקאווע ןפלעה טסעוו --
 ןיא סָאװ ,ץייוו סָאד ןָאיאר ןיא ןריפסיורא וטסעװ ךָאנרעד -- .טגָאז
 ..לימ רעד ףא ןבילבעג

 ,טעוואהראפ ןוא ןָאטראפ ןעװעג עלעקשיומ זיא גָאט ןצנאג א
 עקשטיניילק רענעגעװ יד ףא טצעזעגפורא ,ןכאז יד טעוװעקאּפעג
 -אכ ןלאפעג ןענַײז סָאװ ,רעבַײװ יד טרעטנימעג טָאה רע ,רעדניק
 ןייגכרוד ןָאק עמ יוזאיו ,טנרעלעג רע טָאה ןדִיי ןטלא ןא .סעשַאל
 ,סיפ יד ןבַײרנָא טינ ןוא סרעטעמָאליק ךאס א סופוצ

 רָאנ .לטעטש םעניא ןרָאװעג טסוּפ ןוא ליטש זיא וצ-טכאנראפ
 -לוק יד טעַײטראפ ןבילבעג יװ יוזא ןענַײז סנדָאל עטקאהראפ יד ףא
 ,גָאט ןצנאג א ןגָארטעג ָאד ךיז טָאה סָאװ ,ײרענייװעג סָאד ןוא סעל
 טעװ ,ענעפע רעדיוװ סנדָאל יד רָאנ ןעמ לָאז :טכודעג טָאה'ס ןוא
 א ןופ ַײרעּפילכ יד ,דניק א ןופ ןייוועג סָאד ןרעהרעד רעדיוו ךיז
 .ןקָאז א ןופ יירשעגיייוו רעד ,רעטומ

 ןפא ןפרָאװעגפורא ,דרעפ רָאּפ א טנאּפשעגנַײא טָאה עלעקשיומ
 לָאמנייק יװ .ןַײרא געװ ןיא ךיז טזָאלעג ןוא ץייוו קעז טכא ןגָאװ
 -ירא טנָאקעג טינ טָאה רע .ןצראה ןפא ענמוס ןעוועג םיא זיא ,טינ
 ראפ ןעוװװעג זיא ךיז טימ ןיילא ןַײז .טַיײקמאזנייא ןייק ןגָארטרעב
 יד ,ערעטצניפ א ןעװעג זיא טכאנ יד .טיוט רעד יו ,רעגרע םיא
 טּפעלשעג ,ךיז טעקיטָאּפס טפָא ,געװ םעד ןעזעג טינ ןבָאה דרעפ
 ,ןילרא ןטצווּויק יד ןיא

 -עגרעטנוא עלעקשיומ טָאה -!רעניב ערעַײא ןיא ךעור א --
 .שטַײב רעד טימ ןסימשעג ,יײז ןבירט

 טולב זיב טעּפארדעצ ןוא לדלעװ םעניא רעפיט ןרָאפעגנילרא
 דנאנאכָאנ םיא ןבָאה סָאװ ,ןגַײװצ עטכידעג יד ןופ םענָאּפ סָאד
 יסיוא םענעטלאהעגנַײא ןא טרעהרעד םעצולּפ רע טָאה ,ןסימשעג
 :יירשעג

 !יָאטס --
 ןבָאה ייז .לרופ ןַײז טלגנירעגמורא ןבָאה רעיימראטיור עכעלטע

 טָאה עלעקשיומ ןוא ,ייז ןיא רע ןוא ,םיא ןיא ךיז טקוקעגנַײא טוג
 ןצראה ןפא ןרָאװעג רעגנירג םיא זיא'ס זא ,טליפרעד

 ןיא ץייוו לסיב א ריוקאווע ךיא ,ךעלעקשיטארב ,ךיא ןיב סָאד --
 ,ןַיײרא ןָאיאר

 א ןיא ןעקׂשיומ טריפעגּפָא קיטסאה ןבָאה "ךעלעקשיטארב, ייווצ
 ענַײז טקוקעגכרוד טנאשזרעס א רענייא טָאה ןטרָאד ןוא ,עקנאילמעז
 :םיא וצ ןָאטעג גָאז א ןוא ןטנעמוקַאד
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 ..ןאמערוועכ רעטנוזעג א ןַײז וצ סיוא טסעז --
 ךיגפא עלעקשיומ טָאה -- ,רעטנוזעג א ןצנאגניא ,רעטנוזעג א --

 .לברא םעניא רעפיט טנאה עקניל יד קידנטלאהאב ,טקיטעטשאב
 טסיירד וד ?ןשטַײד ןענַײז לימ רעד ףא זא ,טינ ןעד טסייוו --

 -רעס רעד טָאה -- ,ןגָאװ א ףא ךיז טסרָאפ ...טַײצ אזא ןיא םורא ךיז
 ןקיטכענ טסעוװ -- ןסָאלשאב ןוא לָאק בראה א טימ טגָאזעג טנאשז
 ..ןעז רימ ןלעװ ןגרָאמ ןוא ,עקנאילמעז ןיא ,ָאד

 -טיור יד ,ןעקנאט עשישטַײד ַײרד ןזיוואב ךיז ןבָאה גָאטראפ..
 יטנא ןעזױּפ ןעמונעג ןבָאה -- ןעוועג ייז ןענַײז ףלעווצ --- רעיימרא
 ,רעטנצַײרד רעד ןעועג זיא עלעקשיומ .סעַײכ עקידנעוװער יד ןגעק
 םיא אב ןענַײז סענעשעק יד ,סקיב א ןגָארטעג רע טָאה לסקא ןפא
 ןטלאהעג רע טָאה טנאה רעטכער רעד ןיא ,ןליוק טימ לופ ןעוועג
 ןופ םענָאּפ סָאד ןביוהעגפוא עקשטעלַײװ ןייא ףא .שאלפידניצ א
 ףרָאװ א עלעקשיומ טָאה ,ךיז ןופ סיױרָאפ ןָאט וצ קוק א ,דרע רעד
 ןיב ךיא, .ןגיולפרעד טינ ןיא יז רָאנ ,קנאט א ןיא שאלפ יד ןָאטעג
 טכארט א גנולפייוצראפ ןיא רע טָאה-- ,"קארב לקיטש א עקאט
 ,קנאט םוצ רעטנעענ ץלא ןכָארקעג רע זיא רעטרעטיבראפ א .ןָאטעג
 ,םיא ףא ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ

 ןעירשעג רע טָאה--,עטאנארג א ,רימ טגנאלרעד לשעלפ א --
 -אטימ ןוא .םיא ןופ סטכער טעזיױּפעג טָאה סָאװ ,םענַײז ןכָאש םוצ
 רעבלעז רעד ןיא .ןקור ןיא ןָאטעג ירב א קראטש םיא טָאה לָאמ
 ןעקנאט יד ןופ ײרעקסארט רעכעלרעפעג רעד ךרוד רע טָאה עגער
 "ריח'ס יו -- ,טכודעגסיוא םיא סע ךיז טָאה רעשפע יצ -- ,טרעהרעד
 ,עשימייה אזא .דלאוו ןיא ןבילבעג ןענַײז סָאװ ,ענַײז דרעפ יד ןעשז
 ..ילרעשזריה עקירעיורט אזא ,עקידנפור אזא

 ,טרעהעג טינרָאג רע טָאה רעמ ןוא
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 םייה רעד ןופ לקעּפ

 טָאה עטָאר רעטרעפ רעד ןופ אנישראטס רע
 -דרע ןא םענייא ןיא ּפָאק םעד טקורעגנַײרא
 ;ןעלרשעגסיוא ןוא לביטש

 !םייה רעד ןופ לקעּפ א ןעמוקעגנָא זיא ריד ,ןיוועל --
 -עלַײק טור א טימ ,ןאמערוועכ רעקיצײלּפטײרב א ,ןיוועל עילע

 -גורּפשעגרעטנוא שזא דיירפ ןופ זיא ,קראק ןטסעפ א ןוא םענָאּפ קיכ
 ןופ טלאה רע זא ,טנקיילעג טינ םענייק ראפ לָאמנײק טָאה רע .ןעג
 רע יװ ,טלעטשעגרָאפ ךַײלג ךיז רע טָאה טציא ןוא ,עליכא רעד
 רָאּפ א טימ טסַײבראפ ןוא ןכאז עטוג עלא יד ןַײרא ךיז ןיא טקאּפ
 -גלרא טינ לָאמניק טסעגראפ עייל רעטסעװש יד סָאװ ,ךעלעכיק
 ןטוג םעד רע טרעכייראפ ןעמעלא םעד ךָאנ ןוא .לקעּפ ןיא ןגיילוצ
 .ןוויימ לקיטש א ךיוא זיא רע סָאװ ףא ,סָאריּפאּפ

 ףניפ ךָאנ טניוװעג לביטשדרע םעד ןיא ןבָאה ,ןעילע רעסיוא
 ךיוא ןענַײז ,לקעּפ םעד ןגעו טרעהרעד ,ענעי ןוא -- רעיימראטיור
 עשָאקשינ זיא ןיוװועל זא ,טסוװעג ןבָאה ייז .טבעלעגפוא ןרָאװעג
 טינ םענייק ןיא טעװ רע ןוא ,רעגראק ןייק טינ ,רעכָאב א ןופ
 ,ןסעגראפ

 דלודעג ןייק טָאה עילע .טַײציורּפָא ,טכאנראפ ןעוועג זיִא סע
 ןיא ןעגנערב לקעּפ סָאד םיא טעװ עמ זיב ,ןטראוו וצ טאהעג טינ
 שינעביולרעד א טנאנעטייל םאב ןָאטעג טעב א רע טָאה ,עטָאר רעד
 ןעמענּפָא סע ןוא טשטָאּפ-דלעפ רעד ןיא ןייגוצוצ ןיילא

 ריפ א ,ףרָאד ןקיײברעד םעניא ןענופעג ךיז טָאה טשטָאּפ יד
 .עטָאר סעילע ןענאטשעג זיא סע ּוװ ,לדלעוו םענופ רעטעמָאליק
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 .געוו ןיא טזָאלעג ךיז טָאה עילע
 קיטסאה ןיא יז .ענָאװעל עגנוי יד סיורא ןיוש זיא למיה ןפא

 טינ טעװ יז זא ,קידנבָאה עריומ ,סנקלָאװ יד ןשיוװצ ןעמּוװשעג
 א יז טגעלפ עגער עדעי .ןעזרעד וצ ץלא טכאנ רעד ראפ ןוַײװאב
 -עג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןביוש ענעכַארבעצ יד ןופ זָאלג ןפא ןָאט לקניפ
 טָאה עלַײװ א טימ רעמ .עטאכ רעטנערבעגּפָא רעדעי ןבעל טרעגלאוו
 ּוװ ,עוורוכ רעד ַײבראפ ןעמּוװשעג זיא יז ןעוו ,ןטלאהראפ ךיז יז
 ןפא ןָאטעג קוק א יז טָאה םאזקרעמפוא .לוש א לָאמא ןעוועג זיא'ס
 זא ,טכודעג טָאה'ס ןוא ,ןעמיוק ןכיוה ןקידנצראטשיטנלע ןצראווש
 ןופ ןכירקּפָארא ,םיא ןיא ךיז ןעּפעשטראפ לדנרָאה ןטימ לי יז
 "אס .ןעוועג רעירפ ָאד ןענַײז סָאװ ,ןסאלק יד ןכוז ןעמענ ןוא למיה
 ,ןוא ,ןטסישאפ ןעוװעג ףרָאד םעניא ןענַײז קירוצ ךָאװ וא טימ לקאכ
 ןבָאה ייז רָאנ סָאװ ,זיא עוועט רעייז יװ ,ייז ןבָאה ,קידנטערטּפָא
 ,טכאמעג ווװערָאכ ,ןזיוואב

 טָאה סע ּוװ ,לכעלעטש סָאד טכוזעגּפָא עילע טָאה שינרעטאמ טימ
 ןיא שטנעמ א ,קיװָאטשטָאּפ רעד ּוװ ןוא טשטָאּפ יד ןענופעג ךיז
 ,ךעלטסעק רעקילדנעצ ןשיוצ טצנאטעגמורא וואוושז טָאה ,ןלירב
 ,סיפ יד ןעמעראוורעד קידנלעוו

 םעד טליפעג טינ עילע טָאה ,םערָא ןרעטנוא לקעּפ ןטימ
 טָאה רע .טונימ רעדעי טימ טקראטשעג ךךיז טָאה סָאװ ,טסָארּפ
 ןרעטנוא םעראוו רָאג ןעװעג ןיוש טלָאװ םיא זא ,טכארטעג רָאנ
 ,לכיק לקיטש א גנאג ןסייב ןעַײק לָאז רע ןעוו ,לעניש

 רע טָאה ,עטאכ רענעבילבעג ץנאג א רענייא ַײבראפ קידנעיײג
 רע טָאה שינרעטאמ טימ .ןיהא ןייגנַײרא עלַײװ א ףא טמיטשאב
 ןגָארטראפ בלאה ןזיב ןעוועג זיא סָאװ ,ריט עקידנסיורד יד טנפעעג
 עקמאילק יד ךעשיוכ רעד ןיא טכוזעגּפָא סערָאצ טימ םיוק ;יינש ןיא
 קידנעדאשט א ןופ ןַײש רעד אב .ריט רעטסקינייװניא רעד ןופ
 ןענאטשעג ןיא סָאװ ,לשעלפ לציּפ א ןיא טקעטשעגנַײרא ,לטיינק
 טָאה-- ,בוטש ןיא לבעמ לקיטש עקיצנייא סָאד -- לקנעב גערב א ףא
 ,סנטָאש עקידנצנאטמוא טנאו א ףא ןוא ןקלאב ףפא ןעזרעד רע
 א ןוווא ןךפא ףגיל ןעזרעד ןוא טקוקעגנַײא רעסעב ךיז טָאה רע
 יד טימ ןרעדנא םוצ סנייא טעילוטעגוצ ,ךעלרעדניק עטּפָאכ עצנאג
 עטסטלע יד ,סיוא טזַײװ ,עלעדיימ א .ךעלדנקור ןוא ךעלכַײב עטעקאנ
 ןטנפעעצ םאב ינק יד ףא ןענאטשעג זיא ,ערטסאילאכ רעד ןשיװצ ָאד
 ,רעילפ א ןזָאלבעצ טוװּורּפעג סעכיוק עלא טימ ןוא ןוויוא םענופ לריט
 סע ןכלעװ ףיא ,לּפעט א ליד ןפא ןענאטשעג זיא עלעדיימ ןבעל
 ,לפַאטראק עטליישעג טינ רָאּפ א ןגעלעג ןענַײז

 ירעד .ןָאטעג גָאז א ךיוה עילע טָאה -- ,רעדניק ,טנוװָא-טוג --
 א ךעלּפעק קילדנעצ א ןָאטעג ךיז ןבָאה ,לָאק ןַײז ןופ ענעקָארׂש
 עלַײװ יא ךָאנ טגערפעג רע טָאה---?ערעַײא עמאמ יד זיא ּוװ -- .גיוו
 ,ןגילווש

 ךיז טָאה--,סעמאמ ךאס 'א רָאנ ,עמאמ ןייא טינ זיא ָאד --
 ירפצנאג ןופ קעװא זיא עמאמ ןַײמ --.לכלעק שלגנַיי א ןפורעגּפָא
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 סעקדיל ןוא ,טרעקעגמוא טינ ץלא ךָאנ ךיז ןוא לעמ ךָאנ טָאטש ןיא
 -רעד יז ןבָאה ןטסישאפ יד ןעמוק טינ לָאמנַײק ןיוש טעװ עמאמ
 עמאמ סעקדעפ ןוא ,ןאויטראּפ א זיא עטאט רעד לַײװ ,טעגראה
 יז ,םורא יז טפיול גָאט ןצנאג א ,ןַײרא דלאב טָא-טָא ןיוש ףראד
 ..עמאמ סעקשוינאוו ןוא ...םייהרעדניק א טנפע

 ,עלעדיימ סָאד טָאה -- ,ןעמאזוצ סעילימאפ ריפ ָאד ןעניווו רימ --
 יז .טגַאזעג ויוא ןיא ןזָאלב םענופ עלַײװ א ףא ךיז קידנעורּפָא
 ןוא ןעילע ןיא ןגיוא עסיורג יד טימ טקוקעגנַײא טוג ךיז טָאה
 ?סטעטאנארג ,לטסעק םעניא ךַײא אב סָאד זיא סָאװ -- :טגערפעג

 א רימ גנאלרעד--.טרעפטנעעג עילע טָאה-- ,סעטאנארג --
 סָאװ ןופ ,ןעז דלאב ןלעװ רימ ןוא ,ןזַײא לקיטש א יוזא יצ לגנעווצ
 ,ןסע ייז ןעמ ןָאק רעשפע .ןענַײז ייז רעבילאק א ראפ

 יּפָארא ,ןרעדנא ןכָאנ סנייא ,רעדניק יד ןענַײז ,"ןסע, טרעהרעד
 -עגמורא ןא ,עילע ןזיא םורא טונימ א ןיא .ןוויוא םענופ ןכָארקעג
 טריּפשעגכָאנ טָאה סָאװ ,גראווניילק ערטסאילאכ רעד טימ רעטלגניר
 רעד ןיא רעסעמ א טימ ןענאטשעג ,רענַײז גנוגעוואב רעדעי ךָאנ
 טָא .לטסעק םענופ לקעװשט א ךָאנ לקעוװשט א ןגיוצעג ןֹוא טנאה
 ןרָאװעג לופ זיא עטאכ יד ןוא ,ןסירעגּפָארא לקעד סָאד ןיוש זיא
 -רעזאכ ,ךעלעכיק :רעדניק יד ןופ ןעיירשעגסיוא עקידיירפ טימ
 יוכשערַאמ ןרָאװעג זיא ךָאנרעד ...ןוורעסנַאק ךעלעקשוּפ ,ץלאמש
 סערציוא יד זא ,טנַאמרעד ךיז טָאה גראווניילק סָאד ,ליטש-קידער
 ,ערעייז טינ ןענַײז לטסעק םענופ

 ײלּפ טָאה רע לפיו ,טלייצעג שיטאבעלאב לַײװרעד טָאה עילע
 רע טָאה-- ,לָאצ עשינָאלװַײט א, .ןעוועג ייז ןענַײז ןצַײרד -- ,סרעק
 ,םיקָאלאכ עניילק ןייק ןדַײנש טינ לָאז ךיא יװ -- ,ןָאטעג טכארט א
 ,"ןביללב טיגרָאג טעוו

 רעד ןיא אנישראטס רעד יו טקנוּפ ,ןלייט ךעמונעג טָאה רע ןוא
 ןיולב ,ךַײלג ןַײז לָאז קעלייכ רעדעי ,ןעדווירק וצ טינ םענייק ,עטָאר
 לסיב א טכאמעג רע טָאה--ךיז ראפ קעלייכ םעד ---ןטנצרעפ םעד
 .טכער עסיװעג םעד ףֹא טָאה רע זא ,קידנעמיטשאכ ,ןרעסערג א

 ,קעלייכ ןַײז ןעמונעג דניק סעדעי טָאה ךעלטנעה עראד יד טימ
 עקידײל סָאד .ךעלדנייצ יד ןטעברא ןעמונעג ןבָאה קאמשעג ןֹוא
 סָאד ףװיא םעניא ןפרָאװעגנַײרא ,טּפאלקעצ עילע טָאה לטסעק
 ,ןזָאלבעצ טנָאקעג טינ גנאל יוזא טָאה עלעדיימ סָאד סָאװ ,רעַײפ
 "מורא ךיז ןבָאה רעדניק יד .טרעקאלפעצ ײרעקאנק א טימ ךיז טָאה
 ,ךעלקיפוּפ עליוה יד ןעמעראוו ןעמונעג ןוא רעַײּפ םורא טלעטשעג

 -טגוװַא ךָאנ ןיוש טרעקעגמוא עילע ךיז טָאה לביטשדרע ןַײז ןיא
 ,טיורב

 .טגערפעג םיא אב םירייוואכ יד ןבָאה --!לקעּפ סָאד זיא ּוװ --
 ענימ רעקידלוש א לסיב א טימ עילע טָאה -- ,ןיוש ןסעגעגפוא --

 . ,טרעפטנעעג
 -אב שינַאריא רענייא טָאה-- ,טַײז ןַײד ןופ שירעוװאכ רעייז --

 ?טרעכיירעגסיוא עלא ךיוא ןיוש וטסָאה ןסָאריּפאּפ יד ןוא--- ,טקרעמ
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 זיא סע סָאװ ,רענעדירפוצ א-- ,ץנאג ןענַײז ןסָאריּפאּפ יד --
 -סיורא ךיגפא עילע טָאה ,ןַײז וצ דעבאכעמ סָאװ טימ ןבילבעג שטָאכ
 ,?ילעד , עלעקעּפ א ענעשעק רעד ןופ טּפעלשעג

 -דרע םעד ןיא ןדנוצעגנָא ךיז ןבָאה ךעלרעַײפיןסָאריּפאּפ ףניפ
 סע עכלעוו טימ ,ךעלגַײװצ-עלדָאי יד ןטכיולאב סָאװטע ןוא לביטש
 אב ןסקיב עטלעטשעגסיוא יד ,"ליד, רעד טײרּפשעגסױא ןעוועג זיא
 יד וצ ןדנובעגוצ ןעװעג ןענַײז סָאװ ,ךעלעסעק יד ,ךעלטנעוו יד
 ,קידנרעכייר ,ןוא טרָא ןַײז ףא טגיילעג ךיז טָאה עילע .ךעלקעזקוח
 רעד ןבַײרש טעװ רע סָאװ ,ווירב-קנאד םעד ןרעלקאב ןעמונעג
 ,ןעייל רעטסעווש

 קראמ ןרעביא םורא טפיול יז יו ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע
 ןפיוקנַײא ;עטגרָאזראפ א ,טנאה רעד ןיא לכלוקידיר ןטלא ןטימ
 טגניד יז .טנָארפ ןפא רעדורב ןראפ ןכאז עקאמשעג ענעדיישראפ
 גנאל "ז טייטש ךָאנרעד ,עריוכס רעד ןיא ןַײא טוג ךיז טקוק ,ךיז
 יז טוט עלַײװ עלא ןוא ,טנעה יד ןיא לטסעק ןטימ טשטָאּפ רעד ףא
 םעניא ..סערדא רעד ןבירשעגנָא קיטכיר זיא'ס יצ ,קוק א לָאמאכָאנ
 ןופ באטש םענופ קנאד א טקישעג ריא עילע טָאה ווירב ןקירָאפ
 ,לָאמ סקיטציא יװ טקנוּפ :עסַײמ א ןעוועג ךיוא זיא ןאד ...קלָאּפ
 -כרוד ,סגעווקירוצ ןוא ,לקעּפ סָאד ןעמענּפָא ןעגנאגעג ךיוא רע זיא
 -וצ לװַײט רעד םיא טָאה ,קלָאּפ ןופ באטש םעד ַײבראפ קידנעיײג
 ,קענאג ןפא ןענאטשעג דָארג זיא סָאװ ,טנאטוידא םוצ ןגָארטעג
 טָאה ,ןסָאריּפאּפ ערעַײט טָאה רע זא ,ןעזרעד .סָאריּפאּפ א ןרעכיירוצ
 -לָאּפ ןראפ קילדנעצ בלאה 'א יבשטָאכ ןָאטעג טעב א טנאטוידא רעד :

 ןיוש ןעמ ןָאק יו -- ייווצ וצ ןוא באטש ןופ ףעש ןראפ ַײרד ,קינװָאק
 ,טגָאזעג רע טָאה ,טנַײה ןבָאה ייז .עקירעביא יד ראפ -- ?רעקיניײװ
 םענייק אב ָאטינ זיא'ס ןוא ,גנוציז עויטארעּפָא עקיטכיוו א רעייז
 ,סָאריּפאּפ רעטכער ןייק

 -סעוש רעד ןקיש רע טעװ ,לקעּפ ןקיטנַײה םעד ראפ ,לָאמ סָאד
 ..ךעלרעדניק ןצַײרה ןופ קנאד א רעט

 .?לקעּפ ןקידנעמוק םעד ראפ קנאד א ןקיש רע טעװ ןעמעוו ןופ



 גנאלראפ רעקיצנייא רע |

 ףא םוא ךיז ןקוק ןשטנעמ ןוא ,טייג לעימכא
 רעד .ןקָאז רעפיט א רָאג ןיוש זיא רע .םיא
 ,ןקעטש םוצ ןגיובעג קירעדינ זיא ּפָאק רעסַײוװ

 רע .טנאה רעטראדעגסיוא רעקידנרעטיצ רעד ןיא טלאה רע סָאװ
 ןראפ ןפָאלעגנָא גונעג ךיז ןענַײז סיפ יד-- ךעלעמאּפ רעייז טייג
 רעייז ןיוש זיא סָאװ ,טוה עווָארטעפ א ןיא רע זיא ןָאטעגנָא .ןבעל
 טינ ףראד עמ עכלעװ ,ךיש עטריקאל עטלא ןיא ןוא ,ןבירעגּפָא
 -ּפָא יד ראפ .ימוג יװ ,ןָאטנָא ןסייב ךיז ןעִיצעצ ייז ,ןעווערונשראפ
 ןטעװעקאילבעגּפָא ןפא .עלַײמ עסיורג א סָאד זיא טנעה עטכאוושעג
 ,לצלעּפ ןפָאש א רע טגָארט ,רילָאק םעד ןרָאלראפ טָאה סָאװ ,לקער
 א םענייא אב קנאשעג א ןגָארקעג עפוג ָאד ןיוש טָאה רע סעכלעוו
 רעצנאג ןַײז זיא ,ךיז ףא טגָארט רע סָאװ ,סָאד .זיגריק ןקיצראהטוג
 ןַײז טזָאלראפ רע טָאה (לצלעּפיןפָאש ןרעסיוא) םעד טימ ,ןגעמראפ
 עכעלטע טימ ןפָאלעגסיורא זיא רע .עניארקוא-םערָאד ןיא טָאטשמיײה
 .ןלרא ןיהא ןענַײז ןטנאּפוקַא יד רעדייא ,רעִירפ ןעֶָאש עטלייצעג
 רעד טימ לעלמכאר טָאה ןשינעמוקסיוא-געוו ,ןשינרעדנאוו יד ךָאנ
 ןיא ,עיריקשאב ןיא עכונעמ-םעקָאמ א ןענופעג ךעלדנע רענַײז יורפ
 -יוכ ןטלפיו םעד ןיוש טבעל קלָאפרַאּפ סָאד .רעטנעצ םענָאיאר א
 א ,זױה םענופ רעטלאווראפ רעד ןוא ,זױהירָאפנַײא ןא ןיא שעד
 טעװ רע זא ,ןגָאלק ןייא ןיא טלאה ,לָאק שירעבַײװ א טימ לבצנאמ
 געט עטסטנעָאנ יד ןיא טעװ לרָאּפ סָאד ביוא ,ןעניז ןופ ןריר ךיז
 םעניא ןעמונראפ ןבָאה עטלא יד .ןענאדנופ ךיז ןבַײלקסױרא טינ
 םוצ ףָאק עמ ןוא ,ןוויוא ןבעל--טרָא עטסעב סָאד רעמיצ ןטסערג
 ,סעמראוו טכַאק ,ץלָאה ךאס א טנערבראפ לרימ .ןייגוצ טינ ןוויוא

15 



 שעװעג סָאד יז טגנעהעצ גָאט םענרומכ א ןיא ןוא ,טערג טשאוו
 רעמיצ רעצנאג רעד טארוקא ,ךעלטעב יד רעביא לקירטש א ףא
 יז ,טינ ןעמ טלָאצ טלעג עקעּפָאק ןייק .רעריא רָאנ ןעוועג טלָאװ
 ,םָאקריפסיוא ןופ שינעביולרעד א ףורעד ,ייז ןגָאז ,ןבָאה

 ןופ טגנערב ןוא םָאקריפסיוא ןיא לרימ טייג סענַײט עלא טימ
 טעװ עמ זא ,זיוה ןופ רעטלאווראפ םוצ לטעצ א לָאמ סעדעי ןטרָאד
 "אב טכעלש טעװ רע ביוא ,טַײקכעלטרַאװטנאראפ וצ ןעיצוצ םיא
 ,טַײל עטלא עטריוקאווע יד ןעלדנאה

 -כאר לָאז עמ זא ,לטעצ א ןבירשעגנָא ךיוא טָאה םָאקריפסיוא רעד
 רעד ןיא ךַײלג קָאיאּפ-טױרב םעד ןבעגסיורא ןעלרימ ףוא ןלעימ
 םוצ ןוא סענייכשיב ַײרעקעב רעד טימ ןעניוװ ייז לַײװ ,ילרעקעב
 ,ןייג וצ טַײװ םינייקז יד ראפ זיא ןיזאגאמ

 ילר א ןכאמ לי ןױהירָאפנַײא ןופ רעטלאווראפ רעד ןעװו
 ןעלרימ ןעמענראפ "עקרָאבוא , רעד ןופ טַײצ רעד ףא רע זומ ,גנוקינ
 לעימכאר .ןאוויד ןפא ןטרָאד ןצעזקעווא יז ןוא טעניבאק ןיא ךיז וצ
 רעד וצ טייג רע ,ירפצנאג :גָאט ןיא לָאמ ןייא בוטש ןופ סיורא טייג
 -ראפ ָאידאר יד טדער טשטָאּפ רעד ןבעל .ָאידאר יד ןרעה טשטָאּפ
 ,רעווקס םאב יװ ,קידנעשזדוה ןוא קידנעקסארט יוזא טינ ,ךעלדנעטש
 ךיז טראּפש לעימכאר .טרָאװ א ןביללקרעדנאנאפ רעווש זיא סע ּוװ
 יד .רעדיירכיוה רעד טגנעה סע ןכלעוו ףא ,ּפולס םוצ ןקור ןטימ ןָא
 ,ןקעטש ןפא ןביוא ףורא רע טגייל -- עינָאלד א ףא עינַאלד א-- טנעה
 ןָא טבייה עװקסָאמ רָאנ יװ ןוא ,ןייטש וצ רעגנירג םיא זיא יוזא
 -אדשזארג ,עשיט, :םעליוא ןטלמאזראפ םאב רע טעב יוזא ,ןדייר
 ,ליטש טרעוו סע ןוא ,?עינ

 רע ןעוװו ןוא ,סַײנ יד לעימכאר טרעה ןגיוא עטכאמעגוצ טימ
 ,עקראטינאס א ,לדיימ א טקינַײּפראפ ןבָאה ןטסישאפ יד זא ,טרעהרעד
 זיא ןעמָאנ ריא-- ,שינעקנעפעג ןיא ייז וצ ןלאפעגנַײרא זיא סָאװ
 -ניפ יד םיא אב וצ ןרירפ סע יװ ,רע טליפ -- ,טסוװאבמוא ןבילבעג
 א בַײל עצנאג סָאד ךרוד טמענ'ס ןקעטש םוצ טנעה יד ןופ רעג
 ,עקיטכיל א ,לדיימ א ,יז טסייה עיטעב ,לקינייא ןא טָאה רע .טסָארפ
 רעשפע .טאבנאס א ןיא ,טנָארפ ןפא זיא יז ,ןרעטשנגרָאמ רעד יװ
 ןעוטפױא עשידלעה יד ןגעוו טלייצרעד ָאידאר יד יז סָאד ןעמ טניימ
 ןלופ ןייק .ב רָאיאמ זיא רידנאמָאק רעד ּוװ ,עּפורג-ריּפשסױא ןא ןופ
 סָאד---.ב ןא ,רָאפ לעימכאר ךיז טלעטש .ןָא טינ ןעמ יטפור ןעמַאנ
 -נעראפ עמָאכלימ רעד ראפ טָאה רע ,ןוז רעטסלטימ ןַײז ,לרעב זיא
 א רעביא טיג ?ָארויבמרָאפניװַאס, יד .לֹוש עשירעטילימ א טקיד
 זא ,רעכיז לעַימכאר זיא---סנעדרָא טימ עטניולאב ןופ לטעצ ןגנאל
 -ראפ טעשָאּפ טָאה רע .עקינַײז ןופ רעצעמע ךיוא ןאראפ זיא טרָאד
 עצנאג יד --- ,טכארט יא רע טוט-- ,ןעמענפיונוצ לָאז עמ ןעוו .טרעה
 ,יד ןוא ,טנָארפ רעדארגנינעל ןפא ןענַײז סָאװ ,יד -- ענַײז עכַאּפשימ
 -נילאטס אב טציא ןעייטש סָאװ ,יד ןוא ,ווָאקראכ רעטניה ןענַײז סָאװ
 -ינ דָאװזװ םענעגייא ןא ,"טסאשט , עצנאג א ןכאמ ןעמ ןַאק ,דארג
 ,סעשטיוועלעס
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 יוצרעביא --,רעטַײװ רע טכארט-- ,טנוזעג ןקעלק רָאנ לָאז סע
 לָאז סעשטיוועלעסינ עכָאּפשימ עצנאג יד ןוא עמָאכלימ יד ןבעל
 ןייק טיג רָאג ןפָארטעג םיא טימ טָאה ןטלמונא .םייחא ןרעקמוא ךיז
 יאר רעד טימ ּפולס םוצ טראּפשעגנָא יוזא קידנעייטש .עסַײמ ענַײפ
 טָאה ּפָאק רעד ,ץראה סָאד טסערּפראפ םעצולּפ םיא אב ךיז טָאה ,ָאיד
 -נא יד ןיוש רע טגיל טציא .ןלאפעגמוא זיא רע ןוא טיירדראפ ךיז
 ירע םיא אב זיא סָאד .סַײנ יד טינ טרעה ןוא טעב וצ ךָאװ ערעד
 ןגָאלק םָאקריפסיויאר ןיא ןעגנאגעג ןיוש זיא לרימ .ןסע טינ יװ ,רעג
 ןייק .ָאטיִנ ןיא זה םעניא ַײמעלאה ,רעטלאווראפ ןפא ךיז
 ךןַײז טעו .ָאידאר ןא ,טגָאזעגוצ טָאה רעטלאווראפ רעד .ָאלדאר
 -גירג לסיב א ןרָאװעג םיא זיא'ס ןעוו ,לעַימכאר ...ןעװ-סָאװ זיב רָאנ
 ךעיוק א ךיז ןָאטעגנָא טָאה רע .לאפנַײא ןא ףא ןלאפעג זיא ,רעג
 ;:לדיל שרעדניק א רָאג ןעגניז ןביוהעגנָא םעצולּפ ןוא

 עלעדנעה א ריּפאּפ ןופ
 ..עגַײמ עמאמ יד טָאה

 לעימכאר .ןעניז ןופ ּפָארא זיא רע זא ,טניימעג ןיוש טָאה לרימ
 רעטלא רעד זא ,טרעהרעד .ןיימ ןרָאלק יא טאהעג ַײברעד רעבָא טָאה
 סרעטלאוראפ םעד ןפיול וצ ןעמוקעג עטשעדיכראפ א זיא ,טגניז
 רע זא ,טגָאזעגוצ ריא טָאה רע .עלעדיימ קירָאינעצ א--לרעטכעט
 יד ןרעה טשטָאּפ רעד ףא ןייג טעװ יז ביוא ,גָאט עלא ןעגניז טעװ
 ןוא ןעקנעדעגראפ ץלא ךיז ןעימאב ,ָאידאר רעד ןופ סַײנ עטצעל
 ,ןלייצרעדרעביא ץלא םיא סע ךָאנרעד

 ,לרימ רעדָא ,עלעדיימ סָאד ןעוו ,טונימ יד ןבעלרעד ליוו לעימכאר
 רימ זא ,ערוסב יד ןעגנערב םיא טעװ רערעדנא ןא רעצעמע רעדָא
 ענַײז עלא ראפ טונימ עטסכעלקילג יד ןַײז טעװ סָאד .טגיזעג ןבָאה
 ,ןקעטייוו ןָא ,םיא ךיז טכוד ,ןבראטש ןאד טעװ רע .ןבעל רָאי קיצכא
 ןלעטשסיוא ךיז טעװ סנּפַאקוצ ןַײז אב .טיוט רעגנירג א ןַײז טעוװו סע
 טעװ רע ןוא ,רעיימראטיור עטריזיליבַאמעד "טסאשט, ענעגייא יד
 ןוא ייז ןופ םענייא ןדעי ןעמענוצמורא ךעיוק ךיז ןיא ןעניפעג ךָאנ
 טקירדעגוצ ןבָאה טעװ רע ןעװ ןוא .ןצראה םוצ קראטש ןקירדוצ
 סָאד ןאד געמ ,ןעקמיאכ לקיניירוא סָאד ,ןטסגניי םעד ,ןטצעל םעד |

 ..ןגָאלש ןרעהפוא ץראה



 לפילה א יצ ךעלסינ זָאלג א-- רעסעב זיא סָא
 ,לגניי קירָאיפלע ןא ,ועשטניּפ לסָאי קיירא ||

 סָאד רָאנ ,ץנעי ַײס ,סָאד ַײס ,ךעלנייוװעג ,ליוו
 עקאמשעג עדייב יד ףא טצוו ,ענעשעק ןיא טָאה רע סָאװ ,ץנימ לסיב
 ?אדעבָאּפ, לעטראי-יינ םעניא טעברא עמאמ סלסָאי .ןקעלק טינ ןכאז
 ײרעשאנ א ןפיוק וצ טלעג ריא אב טעב רע ןעװ ,לָאמ סעדעי ןוא
 | :ענַײט א םיא וצ יז טָאה ,קראמ ןפא

 א ?ןעמענ ריד ךיא לָאז ּוװ ,?!ביג ןוא ביג, רָאנ זיא ריד אב --
 רעד ןָא טמוק סע רעווש יװ ,ןסיוו ןלעװ טינ לָאז לגנִיי ןסקאוורעד
 י | ,ןשָארג

 -רָאג יװ טאמיק זיא'ס זא ,קיניײװ יוזא רעבָא ,יז טיג ףָאסלָאקפָאס
 ,טינ

 לֵסָאי טָאה ,קראמ ןפא ןשיט יד ןשיװצ טציא ךיז קידנעיירדמורא
 אזא טינ ,ןארוב א ןרעװ רעשפע טעוו'ס זא ,גנונעפָאה א טאהעג
 רעכעד ּפָארא טסַײר ןוא רעמייב םוא טרעגלאוו סָאװ ,ןארוב רעסיורג
 זא ,טפערט ,עיזיגריק ןיא ,ָאד .קישטנארוב א רָאנ ,רעזַײה יד ןופ
 רעד .שינערעקרעביא ןא ןרעװ ןָאק טונימ ןצפופ א ןופ ךעשעמ ןיא
 ןגיוצראפ םעצולּפ טרעװ ,ןטכיולעג לעה טשרָאקָא טָאה סָאװ ,למיה
 רעכעלרעפעג א ףוא ךיז טבייה'ס ןוא עראמכ רעצראווש א טימ
 טָאה םערוטש אזא ,ןיינ ןארוב םיא טפור עמ סָאװ ,טניוומערוטש
 טציא טלָאװ ,לטניוומערוטש א ,סרענעלק א רעבָא ,טלָאװעג טינ לסָאי
 יבא ,רעכיג סָאװ ןאד ןליו סעקרעלדנעה:קראמ יד .טדאשעג טינ
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 קוירוא ףא ןוא ךעלסינ ףא ךעקעמ רעד .םייהא ןפיולטנא ,קידעבעל
 .טסיזמוא טאמיק ןעמענ סע ןָאק עמ ,ךעלנייוועגרעסיוא ייז אב טלאפ

 טינ ,רעטכעלעג א ןײר ןעוװעג למיה רעד זיא רעבָא לַײװרעד
 ןופ ןגַײװצ יד ףא רעטעלב יד .דלעפ ןופ ןזָאלבעג טָאה ,טניװ ןייק
 ליטש טָאה סנטַײװרעדניא ןוא ,טלסיירטעג ךיז םיוק ןבָאה רעמייב יד
 ריא ףא עלעזעלב ןטסדנימ ןייא ןָא ,ערעזָא יד טלקניפעג קַיור ןוא
 -עג טימ ךיז ןעמענָא טפראדעג טָאה עמ .ךאלפרעביוא רעקידלגיּפש
 | ,ןטראוו ןוא דלוד

 ןוא ,ןצייר טינ םיא לָאז רע ,קראמ םענופ ןטָארטעגּפָא זיא לסָאי
 -ָאכלימ רעד ראפ ."טאשטעּפזויַאס, קסָאוק ןבעל עיצנאטס טכאמעג
 םיא טָאה ,סאלק ןטייװצ םעניא ןעגנאגעג ךָאנ זיא לסָאי ןעוו ,עמ
 םענייש א רעייז ןיא ךוב א וועַיק ןופ טכארבעג לָאמנייא עטאט רעד
 עלא ןעװעג ןענַײז ךוב םעניא .ןלעמעג ךאס א טימ ןוא דנובנַײא
 י-ירפ-רעדניק יד ףא ןרימאלקעד לוש ןיא טגעלפ עמ סָאװ ,רעדיל
 םוצ ווירב א, ,"רידאגירב .אנאוויאנא  ,"רעשאנ למעל , :סנגרָאמ
 למעל , טנעיײלעגרָאפ טָאה ןרערעל יד ןעוו ."ווָאלישָארָאװ רעוואכ
 טליפרעד טָאה רע .ןגיוא יד ןזָאלּפָארא טזומעג לסָאי טָאה ,"רעשאנ
 -אפ טָאה םיא טימ עקאט רָאנ ,ןרעדנא ןייק טימ טינ ,ןפָארטעג ךיז
 .סטכאמעגנַײא לּפעט םוצ טּפאכעגוצ ךיז טָאה רע זא ,טריס

 -מוא ךוב סָאד זיא ,ןָאגאוו ןיא קידנרָאפ ,עיצאוקאווע רעד סייב
 טליטשעג םיא טימ ןבָאה סעמאמ--טנאה וצ טנאה ןופ ןעגנאגעג
 ,ןפָאלשעג קאמשעג זיא לסָאי ןעו ,טכאנ א רענייא ןיא .רעדניק יד
 -רע ךוב סָאד זיא ןעמאמ רעד ןבעל קנאב רעד ףא ךיז קידנעדיוה
 ןאדָאמעשט ןיא סטראּפשראפ א ןגיטשענּפָארא עיצנאטס א ףֹא ץעג
 | ,רישזאסאּפ ןדמערפ א אב

 םעניא ןיױוש זיא רע ,לוש רעגיה רעד ןיא לסָאי טנרעל טציא
 ,קסָאיק-רעכיב םעד לבראפ טינ טייג רע ןעװ רָאנ ,סאלק ןטרעפ
 ןאד ןיוש טלָאװ רע .ךוב ץנעי ָאטינ ןטרָאד זיא יצ ,קוק א רע טּפאכ
 רעד ףעװ .טפיוקעג םיא ןוא טלעג ךןעמאמ רעד אב ןטעבעגסיוא
 טָאה רע זא ,ןזַײװ לסָאי טעװ ,טנָארפ ןופ ןרעקמוא ךיז טעװ עטאט
 ,ענַאטאמ ןַײז טיהראפ

 טבייה ,טלעטשעגסיוא טרָאד ןענַײז סָאװ ,רעכיב יד ןעז וצ יידעק
 רעבירא טגייב ,קסָאיק ןבעל טגיל רעכלעוו ,ןייטש ןפא ףוא לסָאי ךיז
 ץנאג ןַײז קיניײװניא ןַײרא טקעטש ףוא לעטשעג ןרעביא ּפָאק םעד
 םעד ,עקניּפארד רעד טימ לזענ סָאד ,ךעלגייא עיורג יד :לקאּפ-לקאה
 טינ טָאה לסָאי לַײװ ,ןייר רע זיא טַײז ןייא ןופ רָאנ סָאװ ,זדלאה
 יד בוא ןטַײז עלא ןופ ךיז ןשאווּוצמורא דלודעג גונעג קידנעטש
 ,סאפ-טנאה רעד וצ קירוצ םוא טינ םיא טרעק יז ןוא ָאטינ זיא עמאמ
 ,יוו-יבא עציוי רע זיא

 -פורא ךיוה ןלירב יד ,ךעלנייוועג ,טלאה סָאװ ,רעפיוקראפ רעד
 ףא טזָאלעגּפָארא ייז עזגור טימ לסיב א טָאה ,ןרעטש ןפא טקורעג
 סנגיוב יד ךיז וצ רעטנעענ ןעמונראפ ןוא ןגיוא עיולב-קידרעסאוו יד
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 לעטשעג ןפא ןגעלעג ןענַײז סָאװ ,ןטרעװנָאק יד טימ סעקראמ-טסָאּפ
 ,טַײז רעקידנסיורד רעד ןיא טקורעגסיורא טַײװ וצ

 ןלאב א ןיא לסָאי ןא ,םענָאּפא ,טניימ רע ,שטנעמ רענדָאמ א
 ,טנַארפ ןפא סערדא סנטאט םעד ןסיװ לָאז רע .סעקראמיטסָאּפ ףא
 !עקראמ א ןופ ןעמיס א ןָא ,גָאט א ווירב טרעדנוה ןקיש רע ןָאק

 ישירעטילימ א סעילוק ייוצ ףא ןעקנוהעגוצ ןיא קסָאיק םוצ
 .עקרָאיטסאנמיג רעד ףא ןכייצ-עידראווג א טימ רעכָאב רעטדיילקעג
 ןרעטש רעד ,גנוגנערטשנָא ןופ טיור ןעוועג םיא אב זיא םענָאּפ סָאד
 ןפא רָאה ןזיורק עדנַאלב יד ןעוועג ךיוא ןענַײז טכַײפ ןוא ,טכַײפ
 טקוקעגנַײרא טָאה עמ ןעװ רָאנ ,.רעכָאב רעגנוי א רָאג ךָאנ .ּפָאק
 -רעביא ךאס א ןיוש טָאה רע זא ,ןעזעג ןעמ טָאה ,ןגיוא יד ןיא םיא
 -לעעג ךיז ייז ןבָאה רעשפע .םענָאּפ ןגנוי א ףא ןגיוא עטלא ,טבעלעג
 ןיא קעװא לָאמ ןטשרע םוצ זיא רע ןעוו ,ןאד ,ןגיוא יד ,טרעט
 יד זא ,וירב א ןטלאהרעד טָאה רע ןעװ רעשפע רעדָא ,טכאלש
 ךיז לָאטיּפש ןיא טָאה רע ןעו רעדָא ,ןעמוקעגמוא ןענַײז ענעגייא
 ?סיפ עדייב טינ טָאה רע זא ,ןעזרעד ןוא זָאקראנ ןכָאנ טּפאכעגפוא

 טגָאזעג ןדירפוצ רעכָאב רעד טָאה -- !ָאד ןענַײז רעכיב .ליפיוזא --
 -עגסיוא זיא סָאװ ,ןגעמראפ עצנאג סָאד טקוקאב טָאה רע יוװ ,םעד ךָאנ
 ,עטיב ,רימ טיג--.קסָאיק ןופ ךעלטנעװ יד אב קינייוניא טלעטש
 !טָאה ריא סָאװ ,ץלא

 ךָאנרעד ,ךוב ךָאנ ךוב ןעגנאלרעד ןעמונעג טָאה רעפיוקראפ רעד
 קידנעטש טרעדינ סָאװ ,טַײקכעלרעַײפ רעסיועג א טימ רע סָאה
 .רעכלעוו ,עניוק א טימ ןָאט וצ טָאה רע ןעוו ,טכיזעג ןַײז ףא ּפָארא
 "ןבשזעכ רעד ףא ןענעכער ןבױהעגנָא ,עמוס רעסיורג א ףא טפיוק
 ,טפערטאב עַינק יד לפיוו ,טערב

 ןייא ףא יוזאיו ,טקוקעג רעכָאב רעד טָאה ורמוא ןסיוועג א טימ
 רע .ךעלדער לכלַײז סָאד טסקאו לטערד ןטייוצ ןפא ןוא לטערד
 .-עגסיורא ךיז טָאה ,קילג םוצ .טלעג ליפיוזא טינ ,ךיז טכוד ,רָאג טָאה
 סָאד רעבָא ,ץנימ לסיב א לקאכאס ,טַײקינײלק א טלעפ סע זא ,ןזיוו
 ןרעקמוא ןעמוקסיוא טעװ טינא ,ןבָאה טפראדעג ךיוא ןעמ טָאה ץנימ
 ןפא ןָאטעג קוק א טַײהנגעלראפ ןיא טָאה רע .רעכיב יד ןופ סנייא
 ןוא םיא ןבעל ןענאטשעג זיא סָאװ ,לגניי ןפא ךָאנרעד ,רעפיוקראפ
 טָאה עמ ,טרעקראפ .ףליהוצ ןעמוק טנַאקעג טינרָאג טימ טָאה סָאװ
 ןיא ןכירקנַײרא טינ לָאז לקענש סָאד זא ,ןטיה ךיז טפראדעג ךָאנ
 עצנאג יד ,ןאראפ ןיא סע סָאװ ,סָאד ןעמענקעװא ןוא ענעשעק
 ,םיא ןבעל רענעסקאוועגוצ א יװ ,סע טייטש טַײצ

 ,ןפורעגנָא ךיז םעצולּפ לקענש סָאד טָאה -- ,ןגרָאב ךַײא ןעק'כ --
 ,לגנִיי םאֹב טגערפעג ךעליירפ רעכָאב רעד טָאה -- ?טלעג טסָאה --
 ךַײא לפיוו ,ליפיוזא טקנוּפ בָאה'כ רַאנ ,טינ ךיא בָאה ךאס ןייק --

 א ןופ טַײקצלַאטש יד טליפעג ךיז טָאה לָאק סלסָאי ןיא -- ,טלעפ
 ,טיונ א ןיא ןפלעה ןָאק סָאװ ,ןשטנעמ

 לשרעה ךימ טפור עמ ..טנאקאב ןַײז רימָאל זיא ...טוג ,ונ --
 -יפנבשזעכ א ךיא ןיב טציא .,.טסעז וד יוװ ,קיװָאטנָארפ א .ןאמקירב

200 



 זיא'ס ,טרעהעג רעשפע טסָאה ."ןאטסזיגריק ליזק , טריװלַאק ןיא רער
 וצ ןעמוק רעדיװ ךיא לעװ םורא ךָאװ א ןיא .ןענאדנופ טַײװ טינ
 --,רעדָא .וויוכ םעד ןבעגּפָא ריד לעװ ןוא טָאטש ןיא רעהא ןרָאפ
 ?ןטראוו וטספראד סָאװ בילוצ --,טּפאכעג ךיז רעכָאב רעד טָאה
 טלעטשענּפָא ךיז בָאה'כ ּוװ ,עציניטסָאג ןיא רימ טימ ןייג דלאב טסעוו
 ..קירוצ ךַײלג טלעג סָאד וטסָאה ןאד ןוא ,סעקינטריװלַאק ךָאנ טימ

 סע ןעוו ,טסאּפ סע יו ,דילָאס טָאה -- ,טינ ךיז טקיורמואב --
 -געמענסיורא ,לסָאי ךיז ןפורעגּפָא ,םינָאיניא-טלעג ןגעוו דייר א טייג
 שטנעמ ןייא ןייק .םענַײז רעציוא ןצנאג םעד ענעשעק רעד ןופ קיד
 יטיירג רעקיטכירפוא אזא טימ ךָאנ ,עמאטסימ ,טָאה טלעו רעד ןיא
 ןע;לטנא טציא טָאה לסָאי יװ ,ןטייוצ א טלעג ןעילטנא טינ טַײק
 בָאה ךיא ,טינ עילָאר ןייק רימ אב טליּפש סע -- ,דילאווניא םעד
 טזַײװ ,קידנבָאה עריומ ,טרעכיזראפ רָאטידערק רעד טָאה -- ,גונעג
 .עָאװלאה יד ןעוועקארבראפ ןוא ןטכארטרעביא ןָאק רענעי זא ,סיוא

 ,טלָאצעצ ךיז ןוא טלעג סָאד ןעלסָאי אב ןעמונעג טָאה לשרעה
 לֵסָאי .סאגיטּפיוה רעד רעביא ןייג טזָאלעג ךיז עדייב ןבָאה ךָאנרעד
 ,רעכיב יד ןגָארטעג טָאה

 "עג ךיוה לשרעה טָאה--- ,רוטארעטיל רימ אב זיא סעִיכ סָאד --
 -ענּפָא ךיז טפָא טָאה רע .סעילוק יד ףא קידנענאּפש רעווש ,טדער
 -עג ךיז בָאה ךיא--.םענָאּפ ןופ סייוש םעד טשיװעג ןוא טלעטש
 יה --לטעטש אזא טרעהעג טסָאה ,לוש רעניסַײה רעד ןיא טנרעל
 -עטיל ףא טאהעג ךיא בָאה קידנעטש ןוא ,ןטרָאד ןופ ןיב ךיא ?ןיס
 םעצולּפ רעטיילגאב ןַײז רע טָאה -- ,טסליוו ."טנכייצעגסיוא , רוטאר
 ,רָאנ רימ גָאז ...ןרינעמאזקע דלאב ךיד ךיא לעװ -- ,ןָאטעג גערפ א
 טסייוו ??ןכאל ןסייה םיריוטקַאד ,טנוזעג זיא ןכאל, :טגָאזעג טָאה רעוו
 ןבירשעגנָא טָאה רעװ ןוא .טגָאזעג סע טָאה םעכיילא-םעלָאש ?טינ
 ןעוט קראמ ןבירשעגנָא טָאה סָאד !"רעלטעב רעד ןֹוא ץנירּפ רעד,
 ןבירשעגנָא טָאה רע ןוא .עקרעדורב ,ץערָאהמא רענַײפ א טסיב
 ?"?ןטאי , עמעָאּפ יד

 ...סעקלָאמָאסמָאק עדנָאלב ןטנָארפ יד ףא ןרָאפ...

 ןבירשעגנַא טָאה סָאד :קנעדעגראפ !ןעמיס רערעטיב א !טסגַײװש
 ,לטעטש ןיא ןדנוא וצ ןעמוקעגּפָארא רע זיא לָאמנייא .רעפעפ קיציא
 טציא טסיב וד יװ ,םיא ןבעל טנעָאנ יוזא ןענאטשעג ןיב ךיא ןוא
 רעוואכ םוצ ווירב א, ןבירשעגנָא טָאה סע רעװ ןוא ,ונ ,רימ ןבעל
 ?טינ ךיוא וטסייוו ,?"רעשאנ למעל, ןוא "װָאלישָארָאװ

 בָאה ךיא -- .לסָאי טרעפטנעעג טָאה -- ,ָאקטיווק ,ךיא סייוו סָאד --
 ןענַײז רימ ןעוו ,רימ אב טפעלשעגוצ םיא ןעמ טָאה ,ךוב ןַײז טאהעג
 ..ןַאגאוו ןיא ןרָאפעג

 טָאה געוו רעד רָאנ ,ןגיוצעג ךיז ךָאנ רעשפע טלָאװ ןעמאזקע רעד
 ףיוה ןעמארעג ןיא ןַײרא ןענַײז ייז .טקידנעראפ טאהעג ןיֹוש ךיז
 -ריק ליזק, טריװלַאק ןופ ןגָאװ רעסיורג א .עציניטסָאג רעד ןופ
 ןבָאה סעקינטריװלָאק יד .ןרָאפוצּפָא טיירג ןענאטשעג זיא ?ןאטסזיג
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 עמאס ןיא טרָא ןא םיא ראפ טכאמעג ןבָאה יז .ןעלשרעה ףא טראוועג
 טָאה רעכיב יד ,לצלעּפ-ןפָאש א םיא טײרּפשעגרעטנוא ,ןגָאװ ןטימ
 ,לכערדלָאק ןקיבראפטנוב א ןיא טלקיווראפ ןעמ

 לשרעה .ןגָאװ ןפא ןכָארקעגפורא לסָאי ךיוא זיא טונימ רַאּפ א ףא
 -סנארט רעד ןוא ,לרעדורב ןרעגנַיי א יװ ןעמונעגמורא םיא טָאה
 טרירעג ךיז טָאה ,ביוטש א קידנבייהפוא ןוא קסארט א טימ ,טרָאּפ
 ,טרָא ןופ

 טלָאװ רע ,טריװלָאק עמאס ןזיב ןרָאפ וצ ןלאב א ןעוועג זיא לסָאי
 זיא סָאװ ,עטרעיוּפ יד רעבָא ,ןעלשרעה טימ ןעמאזוצ טבעלעג ןטרָאד
 -ונעג רעטפָא ץלא טָאה ,דרעפ יד ןבירטעגנָא ןוא טנרַאפ ןופ ןסעזעג
 יאּפ עריא אב ןגיוא יד טימ קידנגערפ ,ןטניהפא ךיז ןקוקמוא ןעמ
 טָאה עמ .ןכירקּפָארא זיא-סעיןעװ שטאגנוי רעד טנכער יצ ,ןרישזאס
 ןגעװטסעדנופ ןזיא לסָאי .עלַײװ א ףא רָאנ ןזָאלעגפורא םיא ךָאד
 רע זיא ןעגנורּפשענּפָארא .שינעקוק ריא ןופ ןרָאװעג לעָאּפסינ ּפאנק
 סע ּוװ ,טָאטש דנאר ןפא ןעוועג ןיוש זיא ןגָאװ רעד ןעוו ,ןאד רָאנ
 ,עיצנאטסירָאטקארטיןישאמ רעד ןופ ןטאטשראוו יד ןענַײז

 רע טָאה קירוצ גנאל טינ רָאג ךָאנ זא ,טנָאמרעד ךיז טָאה לסָאי
 -נארוב א ׂשטָאכ זיא ,ןארוב ןייק טינ ביוא ,ןַײז לָאז סע ,טלָאװעג
 טלָאװ סָאװ .ןגָאװ ןפא ןָאטעג קוק א רע טָאה קערש טימ .קישט
 ,טניומערוטש א געוװו ןיא טפערט סע ןעװ ,ןעלשרעה טימ ןעוועג
 ,טרָא ןופ ןריר טינ ךיז ןענָאק ייז ,ןייטש ןבַײלב ןגָאװ ןטימ דרעפ יד
 ,סופוצ ןייג ןפראד ןרישזאסאּפ יד ןוא

 ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ,רעטעװ ןליטש א ,געוו ןכעלקילג א --
 ,ןעלשרעה וצ

 -יוװ ןָאק ןאמערוועכ רעד זא ,קידנבָאה עריומ ,עקרעבַײרטנָא יד
 ,דרעפ יד ןָאטעג גָאי א יוזא טָאה ,ןגָאװ ןפא ךיז ןּפאכפורא לָאמארעד
 וצ ךעלגעמוא ןעװעג זיא ,טרעפטנעעג טָאה לשרעה סָאװ ,סָאד זא
 םיא טָאה רענעי סָאװ ,ןסױטשעגנָא רעבָא ךיז טָאה לסָאי .ןרעהרעד
 :טגָאזעג סיוועג טָאה רע .,ןגָאז טנעקעג

 .ןעז רעדיוו ךיז רימ ןלעוװ םורא ךָאװ א ןיא ,טנוזעג ביללבראפ --
 !םירייוואכ קיבײא ףא ןענַײז רימ



 .ןטנאריטראוו

 רעטיור רעד ןיא קעװא .זיא עינאוו ןוז רע שש
 .בוטש ןיא ןרָאװעג זיא טסוּפ ןוא ,יימרא

 ןעוו-ןטלענ רע זיא ,טדערעג סעמע םעד = -
 א ןיא ןּפאלקנָא רע טגעלפ טכאנאב טעּפש .םייה רעד ןיא ןעוועג
 ;לבַײש

 !ןפע ,עמאמ --
 א ןפיול ןוא טעב םענופ ןעגנירּפשּפָארא טגעלפ עמאמ יד ןוא

 | ,ןענעפע עסעוװרָאב

 ךָאנ ךיז טָאה ,עינעסק ,יז ןוא ,ןפָאלשנַײא ךיג רעייז טגעלפ רע
 ןא ךיז רע טָאה רעמָאט .טמעטָא ןוז רעד יװ ,טרעהעגנַײא גנאל
 -רעביא ןיוש יז טָאה ,רעגעלעג ןפא ןָאטעג יירד א לָאמ קירעביא
 ןבָאה סע רעדָא ,טַײז א טליקעגוצ רע טָאה עמאטסימ זא ,טכארטעג
 יז טָאה-- ,ןגרָאמ, .ןצנאוו טריפראפ לָאמארעדיװ רעׂשפע ןיוׂש ךיז
 אוו ןלעטש :ןכאז עדייב ןָאטּפָא ןעמ ףראד-- ,ךיז אב טמיטשאב ןאד
 ."טנאוועגטעב סָאד ןרעטפול ןוא סעקנאב קילדנעצ א ןעינ

 ,טכודעג ריא ךיז טָאה טכאנאב .טסוּפ סנַײז לטעב סָאד זיא טציא
 רעד טפיטשעג רָאג טָאה סָאד רעבָא ,רעטצנעפ םעניא טּפאלק רע זא
 ,ןעקשויליא ,ןוז ןקירָאינַײנ םוצ רעטנעענ וצ ךיז טקור עינעסק .טניוו
 -אזוצ ךיז ןגייל ןסייהעג ןוא ןוויוא םענופ ןבירטעגּפָארא םיא טָאה יז
 עלא טיִמ ץלא ךָאנ יז טליפ ןגעווטסעדנופ .טעב ןיא ריא טימ ןעמ
 טזַײוװוס ןוא ,ןגעקטנא טייטש סָאװ ,לטעב םענֹופ טַײקטסוּפ יד םירווייא
 ,בוטש עצנאג יד ןרָאװעג זיא ןזָאלראפ ןוא טסוּפ זא ,סיוא ריא ךיז
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 עמייהעב יד ןקלָאמעגסיױא רָאנ טָאה יז-- ירפרעדניא ןגרָאמ ףא

 .טעװָאס-ףרָאד םעניא קעווא יז זיא--- ,סעפיוא יד טעװעדָאהעגנָא ןוא

 טַײז א ןיא רעציזרָאפ םעד טריפעגּפָא ןטרָאד יז טָאה טייהרעליטש

 עטעדנּוװראפ ףרָאד םעניא ןעמוקּפָארא ןלעװ סע ןעוו זא ,ןטעבעג ןוא

 ,ריטראוק ףא ריא וצ ןלעטשקעװא םענייא רע לָאז ,רעיימראטיור

 רעדָא ,סעמייהעב ייוװצ ןייק ,טגָאזעג יז טָאה ,טינ ,סעמע ,טָאה יז

 יילק סנטסאק רעדָא ,עסיליסאוו טָאה סע יװ ,םירייזאכ עטעפ ַײרד

 ןסע טעװ יז סָאװ ,סָאד רָאנ ,עכישטבָארָאג יד יװ ,גראווכוש ,רעד

 .ןבָאה ךיוא רע טעװ ןָאטוצרעביא דמעה א ןוא ,ןסע רע טעװ

 -ראפ ןיא קידנעיירד ,ןבעגעגוצ יז טָאה -- ,ןטעב רָאנ לעוו'כ --

 עליישטאפ גערב א טנאה רעקניל רעד ןופ רעגניפ יד םורא טַײהנגעל

 ,ןטעב רעייז רָאנ לעוו'כ -- ,טינ טרעה רענייק יצ ,ךיז קידנקוקמוא ןוא

 לסיב א יבשטָאכ ןַײז לָאז סָאװ ,אזא ןבַײלקסיױא רימ ראפ טלָאז ריא

 -גאווצ ןוא ןייא -- קיצנאווצ א ןַײז טלא ךיוא רע לָאז .עינאוו ןַײמ יו

 רעדָא עקשָאמראה א ףא לסיב א ןליּפש ןענעק רע לָאז ,רָאי קיצ

 טימ ןפיולמוא טכאנאב טעּפש זיב ךיוא רע לָאז ןוא ,עקַײלאלאב

 ןיוש ןיב'כ ,עשָאקשינ .לרעטצנעפ ןיא ךָאנרעד ןּפאלק ןוא ךעלדיימ

 ּו ,ןענעפע ןפיול וצ טניווװעג

 ןרעביא טנאּפשעג רעציזרָאפ רעד טָאה םורא געט עכעלטע ןיא

 ,לעגיש א ןיא ןוא ּפָאק ןפא עקטָאליּפ א ןיא ןאמערוועכ א טימ ףרָאד

 א טימ ןגיוצראפ ,לקעז סַײװ א ןפרָאװעגרעבירא -- לסקא ןפא

 ןעמ טָאה לקעז םענופ םרָאפ רעטקיכעלײקראפ רעד טיול ,לקירטש

 יָאב סָאד .טיורב עלעבעל א טגיל טרָאד זא ,ןסױטשנָא טנעקעג ךיז
 ןקעטש א ףא טראּפשעגנָא ןעגנאגעג ,ןעקנוהעגרעטנוא טָאה לועכ

 "עג םיא טָאה .,טָארט םעד קידנטלאהנַײא ,רעציזרָאפ רעד

 | | :טסיירט

 ראפרעד ,ענַײד עטסָאבעלאב יד ,ךעלטַײװ עקאט טניוװ יז --

 ,ןעקנאד רימ טסעװ וד זא ,ריא אב ןבָאה ןבעל א וטסעװ רעבָא

 עטצעל יד ןופ רענייא ןיא ,טַײװ טניוװעג עקאט טָאה עינעסק

 רעד טָאה ,ריא וצ ןַײרא ןענַײז ייז ןעו ןוא ,ףרָאד םענופ סעטאכ

 טָאה םיא בילוצ .םענָאּפ םענופ סייווש םעד ןשיװ ןעמונעג טאדלָאס

 טנאה רעד טימ ןָאטעג ריפ א לָאמ רָאּפ א ךיוא רעציזרָאפ רעד ןיוש

 : 'ו .ןרעטש םענעקורט ןרעביא

 ךיוה רעייז רע טָאה -- ,ןוז א טכארבעג ריד ךיא .בָאה טָא ,ונ --

 ,טגָאזעג ,גנולמאזראפ א טנפעעג טלָאװ רע יו ,רעטנומ ןוא

 זיא'ס ףאמערוועכ ןפא קילב ןקילַײא ןא טּפאכעג טָאה עינעסק
 טינ יוזא ןַײז לָאז סָאװ ,ןשטנעמ ןייא ךָאנ ןעניפעג וצ ןעוועג רעווש

 רעכָאב רעווארעשטוק רעצראווש רעד טָא יו ,ןעינאוו ריא ףא ךעלנע

 .-רָאפ טימ לופ .ןפיילש עכעלטעקאנ ןוא ןגיוא עטמיורטראפ יד טימ
 .רעציזרָאפ ןפא ןָאטעג קוק א יז טָאה ,קילב ןעמוטש םעניא ףרּוװ

 טונימ עכעלטע ןסעזענּפָא .קידנסיוו טינ טכאמעג ךיז טָאה רענעי

 רע זיא ,ןוז א טכארבעג טָאה רע זא ,טרעזאכעגרעביא לָאמאכָאנ ןוא

 י / .סיורא
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 ןַײז אב ןעמענסיוא ,ןַײז ןייכ-עסיונ טלָאװעג טָאה רעכַאב רעד
 ןעמונעג טָאה עינעסק .טונימ רעטשרע רעד ןופ ךַײלג עטסָאבעלאב
 ןראפ ןגָארטוצסיױרא ץכעלָאש-לּפָאטראק טימ רעמע ןא טנאה רעד ןיא
 טּפאכעגסיוא סע ןוא ןעגנורּפשעגוצ טנאריטראווק רעד זיא ,רעזאכ
 ריא רע טעוװ ,טגיל רעזאכ רעד ּוװ ,ןזַײװ רָאנ םיא יז לָאז .ריא אב
 םיא אב ןסירעג ,טרעװעג ךיז טָאה עטלא יד .עכריט א ןרָאּפשראפ
 טאהעג ןאמערוועכ רעד טָאה טנעה רעבָא ,קירוצ רעמע םעד שעמאמ
 רע טָאה רעמע םעד-- טריפעגסיוא עקאט טָאה רע ןוא ,עטנוזעג
 רעטנוא ןופ רע טָאה ,ןסעוצּפָא ןזיוואב םיוק ךָאנרעד .ןגָארטעגסיױרא
 ןוא עלעקטאמש סָאד עטסַאבעלאב רעד אב טּפאכעגסיורא טנעה יד
 | ,שיט ןופ ןשיװּפָא ןעמונעג

 -- ,טגָאזעג ךעליירפ רע טָאה -- ,רָאטאטאולּפסקע ןייק טינ ןיב'כ --
 ,רימ ךָאנ ןעמאר לָאז עמ זא

 טנַאקעג טיג ןפיוא-םושעב םעזעב םעד ןיוש רע טָאה ראפרעד
 יז ןֹוא ,לָאּפָאנָאמ סעינעסק ןעוועג זיא סָאד -- ןרעקסיוא .ןגירקסיורא
 ,סושער ריא ןופ ןזָאלסיורא טינ םיא טעװ

 רעד זיא-- ,ץלָאה ןקאהנָא לעוו'כ ןוא ,קאה א רימ טיג זיא --
 ,סימָארּפמָאק א ףא ןעגנאגעגנַײא רעכַאב

 רַאּפ א טָאה רע ןוא ,ךעלקוס ךאס א טימ ןעוועג זיא ץלָאה סָאד
 טנאה א טימ ךיז טּפאכעג קאה יד ןזָאלּפָארא ןוא ןבייהפוא ןכָאנ לָאמ
 קידגקוקמוא ןוא ןּפיל יד קעטייוו ןופ קידנסַײבראפ ,סופ ןקנארק ןראפ
 ,טיג טעז עטסָאבעלאב יד יצ ,ךיז

 יד ןבײרטראפ ,עמייהעב יד ןדניבוצ ןפלָאהעג רע טָאה טכאנראפ
 יד ּוװ ,לדעב םענופ לביטשרעדָאפ םעד ןיא ךעלטנע יד טימ רעניה
 ,רעטצניפ ןרָאװעג זיא'ס ןעוו .רעגעלטכאנ ןטלאהעג ןבָאה סעפיוא
 ,לּפמעל סָאד ןדנוצעגנָא ןוא רעַײּפ טכאמעג רע טָאה

 יד ריא אב ןרָאװעג ןזיא לופ :טכודעג טציא ךיז טָאה ןעינעסק
 טּפעלשעגרעבירא יז טָאה טנאוועגטעב לטרעפ ַײרד ,קיטכיל ,בוטש
 -ראווק רעד ןפָאלש טלָאזעג טָאה סע ּוװ ,לטעב ןפא רעגעלעג ריא ןופ
 לָאמ עכעלטע יז טָאה ,ןפָאלש טגיילעג ךיז טָאה רע ןעוו .טנאריט
 ןשָאלראפ יז טָאה ךָאנרעד .טראה טינ םיא זיא'ס יצ ,טגערפעגרעביא
 -צניפ רעד ןיא ןוא-- ,טפאנ ןגראק טפראדעג טָאה עמ-- ,לּפמעל סָאד
 ;:םיא וצ טדנעװעג ךיז יז טָאה ,טעב ןיא ןיוש קידנגיל ,רעט

 ןרעטלע יד ןענַײז ּוװ ,וטסמאטש ןענאוונופ ,עשז לייצרעד --
 ?ענַײד

 ּפאנק ץלא ךָאנ טָאה רע זא ,םענָאּפא ,קידנטלאה ,ןאמערוועכ רעד
 ליפיוזא טלייצרעד רעדורב א .ןדייר ןביוהעגנָא טָאה ,ןעמונעגסיוא
 טלייצרעדסיוא טָאה'ס לפיוו ,גנודיישעצ ןרָאי ךָאנ רעטסעװש א טינ
 ןַײז ןגעוו טלייצרעד רע טָאה סעכיראעב ,לרעכָאב עצראווש סָאד טָא
 ןעוו ןוא .עציניו ץנאג ןיא רעזעלג ןטסעב םעד ,רעזעלג םעד ןטאט
 רע רעכלעוו טימ ,רענַײז עלאק רעד ןגעוו ןדייר ןעמונעג טָאה רע
 טָאה סָאװ ,עמָאכלימ יד טינ ןעו ,טאהעג ענעסאכ גנאל ןיוש טלָאװ
 ףֹא ןגיוצעגפורא ,לטעב םענופ ןעגנורּפשעגפוא רע ןיא ,טדיישעצ ייז
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 רעד אב .רעטצנעֿפ םוצ ןייגוצ ןעינעסק ןטעבעג ןוא ערדלָאק יד ךיז
 "טראק ץוט ןבלאה א סעלאק רעד ןזיוועג ריא רע טָאה ןש-ענָאװעק

 ,ךע
 ןעמונעג ךיז טָאה עינעסק .ןפָאלשעגנַײא רע זיא טכאנאב טעּפש

 זיא רענעזָאלעגוצ א ןוא ,עינאוו יו טקנוּפ ,טמעטָא רע, .ןרעהנַײא
 .?עינאוו יו ךיוא רע

 סָאד זיא .ןגרָאז עַײנ טאהעג ןיֹוש טציא עינעסק טָאה גָאטאב
 טאהעג יז טָאה ,ןעמוקעג ךיג יוזא טינ ןוא קעווא ּווו-ץעגרע לרעכָאב
 לַאמא ךיז טגעלפ יז סייב ,רעירפ .םיא ןכוז ןפיול וצ טעברא ןא
 ,טכַאקעג טינ ,סעמראוו ןטימ "ןגיובראפ , יז טָאה ,ךאווש ןליפרעד
 ענלפָאטראק ןכאמ ןעמונעג טפָא ,גָאט ןדעי טכָאקעג יז טָאה טציא
 ,קראטש יוזא טינ ןטלאה עקשויליא ןוא יז עכלעוו ןופ ,סעקטאל
 .ייז ףא ןלאב רעסיורג א טנאריטראווק רעד זיא רעבָא ראפרעד

 ןאמערוועכ םאב ךיז טָאה סופ רעד ,טַײצ עסיוועג א קעווא זיא'ס
 ראפ טכאנ עצנאג א .יימרא ןיא קעווא רעדיוו זיא רע ןוא ,טלייהראפ
 ,קידנטסוה ןוא קידנסינ עלַײװ עלא ,ןוא ןסעזעג עינעסק זיא ןרָאפּפָא ןַײז
 -עגנַײא דלאווג טימ יז טָאה םיא .געוו ןפא קעבאט םיא ראפ ןבירעג
 א ןבעגעגטימ םיא טָאה יז .ןעורסיוא טוג ךיז רע לָאז ,ןפָאלש טגייל
 ןסעגראפ טינ ןוא ,לכַײמ טבילאב ןַײז-- ץלאמשיןזדנעג עלעּפעט
 ,ץלאז לסיב א לריּפאּפ א ןיא ןטישוצנַײרא

 ןרערט טימ טגָאזראפ םיא יז טָאה -- ,ווירב בַײרש ,עלעַײש ,עז --
 ,ןגיוא יד ןיא

 געט רַאּפ א ןיא ןוא ,בוטש ןיא טסוּפ ןרָאװעג זיא רעדיוו ןוא...
 וצ ריטראווק ףא ןטעב רעציזרָאפ םוצ קעווא יז זיא ,ירפצנאג ,םורא
 ,רעיימראטיור ןטייווצ א ךיז

 -כיימשרעטנוא ,רעציזרָאפ רעד טָאה -- ?ןעינאוו ףא ןכעלנע ןא --
 ,טגערפעג ,קידנעל

 -ַאט רָאנ-- ,טרעפטנעעג עינעסק טָאה -- ,ןיוש טסייוו ריא יבא --
 -- ,ןבעגעגוצ סעדיוסי-דָאסעב יז טָאה-- ,אזא ןכאמ טינ ךיז טעװ רעמ
 רימ אב זיא סָאװ ,רעיימראטיור ןקירָאפ ןפא ךעלנע ןַײז רע געמ זיא
 | ,ןענאטשעגנַײא

 . א "ריטראווק ףא, ריא וצ טכארבעג רעציזרָאפ רעד טָאה ןכיגניא
 ןקאב ענעפָאלעגפוא לסיב א טימ ,קיצרעפ רָאי א טלא ,טעל ןכיוה
 טאהעג םיא טלָאװ רעצעמע יו טקנוּפ ,ןיק ןקניצרוק א רעייז ןוא
 ּפאלק א טּפאכעג טאדלָאס רעד טָאה ןייגנַײרא םאב .טגעזעגרעטנוא
 . ראפ טינ ןעמונעגנָא סע טָאה עינעסק .ריט רעד ןופ לדיטשַײב םעד ןָא
 ,ןעינאוו ףא טינ ןעוװעג ךעלנע טינ ךעלַײרג זיא רע .ןעמיס ןטוג ןייק
 ,ףרָאד םעניא טינ םענייק ףא לאלכיב ,ןעקַײש ףא טינ

 -עג רעציזרָאפ רעד טָאה-- ,ןוז א טכארבעג ריד ךיא בָאה טָא --
 ןוז א ראפ :טקאהראפ ךיז ןוא ענַײז רעטרעװ עכעלנייוועג יד טגָאז
 .טלא וצ ןיוש ןעוועג טנאריטראווק רעד זיא ןעינעסק

 יז טָאה -- ,סעמראוו ןרעװ קיטראפ טעװ דלאב ,עטיב ,טציז --
 .ןָאטעג גָאז א םענָאּפ ךעלקיטעמוא ןא טימ
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 א ףא ןלייצרעד ןעמונעג וועשיט רעַײנ רעד טָאה שיט םאֿב

 -ירּפ יד ןגעװ סעטכישעג עכעליירפ ענעדיישראפ שיסור םענעכָארבעג

 ןוא ,ןענאטשראפ טינ יײז טָאה עינעסק .דנאלטעל ןיא סעקישטשזאק

 לסיב א ךיוא ךעלפעה יז טָאה ,טכאל רעלייצרעד רעד יו ,קידנקוקוצ

 ,טלכיימשעגוצ
 -דנייצ יד טלקיוװעגמורא ,עלעמעק א ןעמונעג רע טָאה ןסע ןכָאנ !
 טימ ןליּפשסױא ןבױהעגנָא ןוא ריּפאּפ-סָאריּפאּפ לקיטש א טימ ךעל

 רעד אב ןעמונעגסיוא ןיוש טָאה סָאד .רעדיל ענעדיישראפ ןּפיל יד
 יז טָאה-- ,"טנאקיזומ א ,עינאוו ןַײמ יוװ ,רָאג זיא רע , .עטסָאבעלאב

 -סיורא ךיז טָאה טכאנאב .םיא ףא ןָאטעג קוק א קילב ןרעדלימ א טימ
 יו טקנוּפ ,ףָאלש ןופ טדער רע, :עלַײמ א ךָאנ טָאה רע זא ,ןזיוועג

 עטניורבעגוצ ביל טָאה רע זא ,טסּוװרעד ךיז יז טָאה ןכיגניא ."עינאוו

 טנַײפ עניסיםעלכאט טָאה רע זא ןוא ,"עינאוו יו, ,ךעלעילפָאטראק
 ."עיגאוו יו, ךיוא ,ןטעברא ?עשרעבַײװ, עקיבוטש ןַאט וצ

 -עג טנוזעג זיא רע ןעוו ןוא .םיא וצ טניווװעגוצ ךיז טָאה יז ןוא
 -עג יז זיא ,יימרא ןיא ןעמונעג לָאמארעדיוו םיא טָאה עמ ןוא ןרָאװ
 ןטרָאד ךיז טרעגלאועג ,ןַײרא טָאטש ןיא םיא ןטיילגאב ןרָאפ
 ןקישקעווא עדנאמָאק רעד טימ ןעמאזוצ םיא טעװ עמ זיב ,קידנטראוו
 ,קלָאּפ ןיא

 ןָאטעג קוק א ץראה טקעטייװעצ א טימ יז טָאה ,םייהא ןעמוקעג

 טיג ןוא ,קידייל ןיטש טכאנ עקיטנַײה ןיוש טעװ סָאװ ,לטעב ןפא
 רעטלא רעד טימ טזָאלעג ךיז יז טָאה ,געװ םענופ ךיז קידנעורּפָא
 ,טעװָאס-ףרָאד םענופ רעציזרָאפ םוצ רעריא עטיב



 ביולרוא ןי ןנעצ-

 ןרעטעבראטימ א ,דניקפיל עינָאס םָאנָארגא רע
 טינ טָאה ,טעבראדרע ראפ םוירעטסינימ םענופ
 -עב יוזאיו ,ןסילשאב ךיז אב טנָאקעג גנירג

 א ןכאמ ?זױהיורּפָא ןא ןיא ןרָאפ :ביולרוא םעד ןעגנערבראפ רעס
 ,םייה רעד ןיא ןבַײלב רָאג רעשפע יצ ?ףישיןטסירוט א ףא עזַײר
 ,רעטאעט ןיא ןטנװָא יד ןיא ןייג ,רעטעּפש לסיב א ירפרעדניא ןפָאלש
 ריא ןרָאלראפ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ טימ טפאשטנאקאב ןעַײנאב
 ?ןרעייז ןרָאלראפ טָאה יז יװ טקנוּפ ,סערדא

 ןפא ןרָאפ--טנאלראוו םעַײנ א טכירעגמוא יז טָאה ןבילקעגסיוא
 ןופ ןטרָאד ןעוועג טינ זיא יז .ץעניּפיל לטעטשיםייה םעניא שעדיוכ
 טימ זיא סָאװ ,ןַאט קוק א ןגיוצעג יז טָאה'ס ןוא ,עמָאכלימ רעד ראפ
 ךיזיוצ סע טמוק יוזאָיו ןוא טציא טרָאד טבעל רעװ ,ןרָאװעג םעד
 ...עמָאכלימ רעד ךָאנ

 טָאה-- ,סעקװָארידנאמָאק יד ןיא ןרָאפעגנָא ךיז גונעג טסיב --
 ןדײרּפָא טוורּפעג ענװָארָאדָאיפ עגלָא עשראטערקעס עטרָאיאב יד
 ןטכיראפ ,ןעורּפָא ךיז ןעמ ףראד ,ביולרוא שעדיוכ א טסָאה -- ,ןעינָאס
 ,טנוזעג סָאד

 א ,םענייש ןפא קורדסיוא אזא טימ טרעהעגסיוא יז טָאה עינָאס
 ,םיקסאמ ןעוועג ןצנאגניא טלָאװ יז יװ ,םענָאּפ ןטכיילבעגסיוא לסיב
 ןעמונעג טָאה יז .ריוּפאק טקנוּפ ןָאטעג יז טָאה םייה רעד ןיא רָאנ
 טמענ יז סָאװ ,ןכאז ןיהא ןגיילנַײרא ,ןאדָאמעשט םעד ןעוועקאּפ
 -נאמָאק רעגנירג טינ ,רעטַײװ א ןיא טרָאפ יז סייב ,טימ ךעלנייוועג
 -סיורא עינָאס טָאה ,גראווטלא טלאה יז ּוװ ,לרעמעק םענופ .גנוריד
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 יעטילימ עקראטש ץנאג ךָאנ רעבָא ,עטנידעגסיוא רָאּפ א טּפעלשעג
 -יילק ןיולב ייז ןרעדָאפ ,טינ ייז טגָארט יז לפיוו סָאװ ,לוויטש עשיר
 ןוא סעקוװװעילָאכ יד ."עקיָאבאנ, א ,"לקישטבור, א--טנַאמער םענ
 ימיג-יקאכ יד ןענופעג טָאה יז .ןזַײא-- טסעפ ןענַײז סעקלעטס יד
 ןייא ןיא זיא לרענלעק סָאד זיולב -- ןארעטעוו א ךיוא ,עקרָאיטסאנ
 ןופ ןטַײקינײלק ענעדישראפ טימ דנאנאב .טכיראפ לסיב א טרָא
 ןקידלטעטשילב ןראפ רעכיב עכעלטע ןעמונעג יז טָאה טעלאוטי-ןעיורפ
 טָאה ,ןאדָאמעשט םעד ןכאמראפ םוצ ןעמוקעג זיא'ס זא ןוא ,טריװלָאק
 ןבָאה ךעלסעלׂש יד--לקעד ןפא ינק א טימ ךיז ןצעזנָא טזומעג יז
 שינרעטאמ טימ םיוק .ענעמוג יװ ,ןעגנירּפשּפָא ןייא ןיא ןטלאהעג
 : ,טכאמראפ םיא יז טָאה

 טינ זיא גוצ רעד יצ ,ךיז טגערפעגכָאנ עינָאס טָאה ןָאגאוו ןיא..
 יד אב ַײס ,רָאטקודנָאק םאב ַײס ןוא ,קיפארג םענופ ןגָאלשעגסיורא
 ןטרָאד זא ,קורדנַײא ןא ןפאשעג ךיז טָאה עּפוק ריא ןופ םינייכש
 טָאה ןסעמערעדניא .ןגיוא יד סיוא ריא ךָאנ ןעמ טקוק ,טרָאפ יז ןיהּווו
 -כענרעביא יז טעװ ּוװ ,גנולעטשרָאפ עּפאנק ץנאג א טאהעג עינַאס
 : ,טכאנ עטשרע יד ןקיט

 ןיא שינעדיױה ָאש עכעלטע ךָאנ ,גוצ ןטימ ןרָאפ סעלסעמ א ךָאנ
 ךיז ןעלסיירט גָאט ןבלאה א ךָאנ ,רעטנעצ-ןָאיאר ןזיב סובָאטװא ןא
 טַײװ טינ ףרָאד א ןיא ןרָאפעג ,ןריא קילג םוצ ,זיא סָאװ ,לרופ א ףא
 .לטעטש ןיא ןעמוקעגּפָארא ךעלדנע יז זיא ,ץעניּפיל ןופ

 םאב ,טַײװ רעד ןיא רָאנ .ןעניור ךיז ראפ ןעזרעד טָאה יז.
 יפָא קידנטַײב .םינָאיניב עצנאג רָאּפ א ןעזעג ןעמ טָאה ,קע ןטייווצ
 .ןיהא קעווא עינָאס זיא ,ןאדָאמעשט םעד טנעה יד ןיא רעט

 ןטשרע םענופ ןאּפש קילדנעצ רָאּפ א לקאכאס ןעוועג ןיוש זיא יז
 סָאד ןטלאהעגנַײא טָאה רע .רעטַײר א טגָאיעגנָא יז טָאה'ס ןעוו ,זיוה
 ןיא ריא ןָאטעג קוק א רעגַײנ טימ ןוא סיורָאפ ךיז ןגיובעגנָא ,דרעפ
 | ,םענַאּפ

 .ןעירשעגסיוא גנורעדנוווראפ ןוא דיירפ טימ רע טָאה -- !עינָאס --
 -עגמורא ,דרעפ ןופ ןעגנורּפשענּפָארא רע זיא קילבנגױא ןייא ןיא

 ,ריא טימ טשוקעצ ךיז ןוא יז ןעמונ
 ןטלעטשעגפוא םענופ רעציזרָאפ רעד -- לעָאפער ןעװעג זיא סָאד

 --ןסקאוועג רע זיא ןעינָאס טימ ןעמאזוצ .טריװלָאק ןקידלטעטשַײב
 ןייא טינ ,לוׂש ןיא טנרעלעג ןעמאזוצ ,ףיוה א ןבעל ףיוה א טניווװעג
 ףיט .ךעלּפעצ יד ראפ ןעקשטעינַאס ןגיוצעג רע טָאה ,זַײװלגנַיי ,לָאמ
 ןוא ןטייוצ םעד סנייא ןעועג ןלעפעג ךיז ייז ןענַײז ןצראה ןיא
 .ךיז ןשיװצ טזיוהעג טינ טפָא רעייז ייז ןבָאה ראפרעד עקאט רעשפע
 ןייא ףא .גירק א ןעגנירּפשסיױרא ךעלנייוועג טגעלפ ךיז ןליּפש םאב
 רעליש ןעוועג ןיוש זיא עמ ןעוו .ןציז טרָאטעג טינ ייז ןבָאה עטראּפ
 רענייא ןעמעשרעטנוא ןבױהעגנָא ךיז ןעמ טָאה ,ןסאלק ערעטלע יד ןופ
 -גא ןא ןיא ןענרעל ןרָאפעגקעװא עינָאס זיא ןכיגניא ...ןרעדנא ןראפ
 ..טוטיטסניא ןיא ןעמוקעגנָא יז זיא םעדכָאנ .םוקינכעטרָאר
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 טציא עינָאס טָאה-- ןעזעג טינ סע ךיז ןבָאה רימ רָאי לפיוו --
 -גיוראפ ,ןטרעטלעעג סלעָאפער ןיא ךיז קידנקוקנַײא ,ןָאטעג גָאז א
 ,םענָאּפ ןטקיט

 ןוא למַײצ ןראפ דרעפ סָאד טריפעג טנאה ןייא טימ טָאה לעָאפער
 טונימ עכעלטע ןיא .ןאדָאמעשט סעינָאס ןגָארטעג רערעדנא רעד טימ
 ןוא לקענאג טיירב א טימ עדַײבעג א ראפ ןענאטשעג ייז ןענַײז םורא
 ."רעבאיטקָא רעטיור , טריװלָאק :ןָאטנָארפ ןפא לדליש א טימ

 ,טגָאזעג לעָאפער טָאה -- ,גנוניוװ ןַײמ זיא ָאד טָא --
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 טריפראפ גָאט ןטייווצ ןפא ןיוש עינָאס טָאה טסאג עסַײמ טינ רָאג
 טָאה רע ַײמעלאה ,ךערּפשעג ןעמענעגנַײא טינ א ןלעָאפער טימ
 ןיא ןקיש ףא ןשטנעמ א עדאגירבידלעפ רעד ןופ ןעמונעגקעווא
 רעבָא ,עקיטיינ ץנאג עקאט ,ןכאז ערעדנא ןוא ןטומָאכ ךָאנ ןָאיאר
 רעקיייפסטעבראיטינ א ךיוא ןרָאפ טנעקעג טלָאװ סע עכלעוו ךָאנ
 ,קינטריװלַאק

 -- ,ןלעָאפער וצ טגָאזעג יז טָאה -- ,ןכערבראפ א ךָאד זיא סע --
 ?דלעפ ןופ ןשטנעמ א טַײצ רעסייה אזא ןיא קעווא סע טמענ רעוו

 ןָאטעג טָאה רע זא ,ןענאטשראפ ךיוא ןיילא ןיוש טָאה לעָאפער
 ,עיציבמא ןיא ןַײרא זיא רע רָאנ ,גולק טינ

 -- ,"ןצריא, וצ יז ןביוהעגנָא םעצולּפ רע טָאה -- ,ריא טַײז רעוו --
 ?עטרידנאמָאק א ,עטקיטכעמלופאב א
 -רוא ןיא ןיב ךיא-- ,טרעפטנעעג ןסאלעג עינָאס טָאה -- ,ןיינ -- :

 ,ביו
 -עפ ערענעלק ןוא ערעסערג ףא ןזיװעגנָא םיא יז טָאה גָאט עלא

 לָאמ סעדעי ןוא ,ןגָאלשרָאפ ענעדיישראפ טימ ןענאטשעגוצ ,ןרעל
 .עופער ערעטיב א ןעמונעגנַײא טלָאװ רע יװ ,טליפעג ךיז רע טָאה
 --?רענייב יד ןיא ןסענײא יוזא טנרעלעגסיוא סע ךיז יז טָאה ןעוו,
 טינ רָאג ,ךיז טכוד ,יז זיא עמָאכלימ רעד ראפ --.טכארטעג רע טָאה
 ,"ביולרוא ריא ןקידנע רעכיג סָאװ ןיוש ךיז לָאז ,אזא ןעוועג

 ,ועשיוט א יװ ,טריפעג דָארג ךיז טָאה עינָאס ןוא
 ןוא ןטנװַא יד ןיא טעּפש זיב ןסעזעג יז זיא דנאנאכָאנ ךָאװ א

 -נוזאב ראפ ןעלטימסָאמ עשינכעטָארגא ןסקעלּפמָאק טלעטשעגפיונוצ
 יז טָאה סקעלּפמָאק אזא ןדעי .טריװלָאק ןופ םיקָאלאכידרע ערעד
 ,?ןליפסיוא טגנידאבמוא, :גָאזנָא ןטימ ןלעָאפער ןבעגעגרעביא

 ראפ ןטלאהעג טָאה לעָאפער ,טינש-ייה ןופ טַײצ יד ןעוועג זיא'ס
 טָאה םיא ןלעטשקעוװא ,ייה גיוטס ןטשרע םעד ןגיילפוא דעװָאק א
 -רָאפ רעקידרעלרפ רעד ּוװ ,טרָא ןבלעז ןפא ךערע ןא טפראדעג ןעמ
 -ךעטנוא עמָאכלימ בײהנָא טָאה רעלדנאס עיטָאמ טריװלָאק ןופ רעציז
 ,עניוס םעד ןעמוקנָא טינ ןלָאז ייז ,ןגיוטס ענעבילבראפ יד ןדנוצעג
 -ראפ ןעוועג טינ זיא רע יװ ןוא ,גיוטס ןפא ןענאטשעג זיא לעָאפער
 ןבעג וצ קוק א עגער א ןענופעגסיוא לָאמ סעדעי ךָאד רע טָאה ,ןָאט
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 סָאװ ,ּפָאק ןפא לכיט ןכעליולב םעניא ןעינָאס רעטמאלפראפ רעד ףא
 טגנאלרעד יז טָאה ,טנאה רעד וצ ,קנילפ .טסאּפעג רעייז ריא טָאה
 עטשרע סָאד זיא'ס-- טוג טליפעג ךיז טָאה לעָאפער .ייה ןעלּפָאג עלופ
 ,ןרָאסיכ ןייק ןענופעג טינ טעברא ןַײז ןיא טָאה יז ןעוו ,לָאמ

 םענעפָא םאב עליפא ,לרעמיצ סעינָאס ןיא זיא טנװָא םענעי...
 -סיורא יז זיא ךעלטעּפש רָאג ןיוש ןוא ,ענשוד רעייז ןעוועג ,רעטצנעפ
 יד שינרעטצניפ טימ טלופראפ טָאה טכאנ יד .ןסיורד ןיא ןעגנאגעג
 -סיוא ןבָאה ןענִיור יד .סנבָארגצוש ןוא ןעיישנארט ענעבילבראפ ךָאנ
 ןעגנאגעג ןיא עינָאס .ךוב-עסַײמ א ןופ רעטסנעּפשעג יװ ,ןעזעג
 .םורא םוצ טקוקעגוצ ןגיוא יד ךיז ןבָאה זַײװכעלסיב .סאג רעד סיוגנעל
 ענעלאפעגנילא ייווצ ןשיוװצ ןטפולרעדניא יו ןעגנאהעג זיא ץָאלק א
 ,ףורא לדער א טימ טצראטשעג טָאה לדעּפיסָאלעװ שרעדניק א ,טנעוו
 ,לדער ןפא טקוקענּפָארא טָאה למיה ןיא לפייריענַאװעל עגראק סָאד
 זיא עינָאס .ןעלקַײק ןבייהנָא ןוא סע ןעּפעשטראפ טלָאװעג טלָאוװ'ס יו
 רָאג ןעמ טלָאװ ,ךעלטנגייא ,זא ,טכארטעג ןוא עילָאװאּפ ןעגנאגעג
 םוצ רעטנעענ ,טרָא םעַײנ א ףא ןעיוב טפראדעג לטעטש עצנאג סָאד
 -ַאק ןלָאז סענישאמ ייווצ -- סאג עטיירב א ןכאמ ,ךַײט םוצ ןוא דלאוו
 -ַײוװ יז טָאה ,עיצנאטסָארטקעלע יד .ןרָאפכרוד ַײרפ קיטַײצניײיא ןענ
 --לטעטש ןטימ עמאס ןיא טאמיק ,טנעָאנ וצ ןעמ טיוב ,טרעלקעג רעט
 ..זָאנ ןרעטנוא ךַײלג ןרעכייר טעװ יז

 יז זיא ,רָאטקעטיכרא םענָאיאר ןטימ קנאדעג ןיא ךיז קידנגירק
 ,.ןצ-דלעפ םוצ ,לטעטש ןרעטניה סיורא ןיילא ךיז ראפ טקרעמאבמוא
 וצ עלַײװ עלא ןָא ךיז טגייב רעצעמע יװ ,ןעזרעד יז טָאה םעצולּפ
 ןעגנורּפשעגנַײרא ןיא עינָאס .ףוא רעדיוו ךיז טבייה ןוא דרע רעד
 -עגכָאנ םעטָא ןטעַײטראפ טימ ןוא סנבָארגצוש יד ןופ םענייא ןיא
 ץלא טונימ רעדעי טימ ךיז טָאה סָאװ ,שינעפעשאב רעד ךָאנ טריּפש
 ,טכאלעצ ךיז ךיוה טָאה עינָאס .טרעטנעענרעד ריא וצ רעמ

 ?ריפ עלא ףא םוא סע טסכירק ,לעָאפער ,וד זיא'ס --
 -עג לעָאפער טָאה-- ,טָארד א ןָא טעּפעשטראפ ךיז בָאה ךיא --

 ,ןעמוק ץינוצ טעווס .ןעלקיוופיונוצ םיא ןסָאלשאב ןוא-- ,טרעפטנע
 עינַאס טָאה-- ,ךיז ןעּפעשטראפ טפראדעג גנאל ןיֹוש טסָאה --

 ,טקרעמאב
 םעד ַלבראפ ןעגנאגעג ןענַײז ייז ןעוו .ןעמאזוצ קעווא ןענַײז ייז |
 ;ךיז ראפ יװ ,טגָאזעג ליטש עינָאס טָאה ,רעווייק-רעדורב

 ..קעווא ןיוש ךיא רָאפ ןגרָאמ ---
 םעצולּפ טָאה לעָאפער .דרע רעד ףא טזָאלענּפָארא ךיז טָאה יז

 לָאמנייק ןיא ,ןרָאפקעװא לָאז יז ,גנאלראפ רעד זא ,טליפרעד ףראש
 -דנעצ ךָאנ ןרעהסיוא טיירג זיא רע ,ןסעמערעדפא םיא אב ןעוועג טינ
 טראצ .ןבַײלב רָאנ יז לָאז ,עריא ןעגנוזַײװנָא ןוא ןעגנוקרעמאב רעקיל
 ןבייהפוא ןפלָאהעג ןוא ןגיובנלע ןראפ ןעמונעגנָא יז רע טָאה
 ,ךיז

 סָאד--,ריטראווק סעינָאס וצ ןעמוקעגרעטנוא ןענַײז ייז ןעוו
 ךרוד ,עקיצנייא סָאד טציא ןעוועג זיא רעמיצ ריא ןופ לרעטצנעפ
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 ןלעָאפער טָאה--,לרעַײפ סאלב א ןטכיױלעג ךָאנ טָאה סע ןכלעוו
 ןיא ןייגנַײרא טינ ךָאנ -- יז ןטעב ןליו רעסיורג א טּפאכעגמורא
 .."טכאנ ענייש אראס, :זיולב רע טָאה טכארבעגסיורא .בוטש

 גנאל ןיוש לעָאפער ןיא ,ןרָאפעגקעווא ירפרעדניא זיא יז ןעוו.
 ןטסעב ןפא קידנטַײר ,ךוינָאק רעשיטריװלַאק רעד .,דלעפ ןיא ןעוועג
 טלקיוװעגנַײא םאזגרָאז ,סעּפע טגנאלרעד ןוא טגָאיעגנָא יז טָאה ,דרעפ
 ,לטעוורעס א ןיא

 רע טָאה-- ,געו ןפא ןבעגעגטימ ךַײא רעציזרָאפ רעד טָאה'ס --
 רָאנ ,ןפָאלעג טלָאװ דרעפ סָאד טינ יװ ,קידנעמעטעּפָא םיוק ,טגָאזעג
 ערעַײט-- .ןבעגעגוצ םיטש רעלופסינמייהעג א טימ ןוא ,ןיילא רע
 ,ןכוזראפ ךַײלג עקאט ןטעבעג טָאה רע ,עינעראוו

 ,ןַלרא ליומ ןיא עלעפעל א ןעמונעג טָאה עינָאס
 ,טרעקוצעגרעביא לסיב א --
 --,ןרָאסיכ א ןעניפעג טעװ ריא זא ,טגָאזעג רעבָא טָאה רע --

 ,טכאלעצ ךיז ךוינָאק רעד טָאה
 "רוא יד, :טכארטעג עסַײמסיײב ןוא טלכיימשעג ךיוא טָאה עינָאס

 -וצפוא טינרַאג ןזיוואב טינ ,ןגיולפעגכרוד ךיג יוזא ןענַײז געטיביול
 לקיטש א ןיא --- ,טסיירטעג ךיז יז טָאה -- ,סיוא טינ טכאמ'ס רָאנ .ןָאט
 ,רעמ יצ ,שעדיוכ א ףא .ןעמוק רעדיװו ןענעק ךיא לעװ םורא טַײצ
 ".ןעז םעדכָאנ ןיוש רימ ןלעװ סָאד



 ןיולסטעברא רעטשרע רע :

 ,לרעכָאב קירָאינצכעז ,קיסקוווכיוה א עידָאלָאפד
 א טקידנעראפ טָאה ,םעסָאי רעקידכעלַײק א
 טעברא ןוא ןטסילאטעמ ןופ לוש-רעקרעווטנאה

 ןדעי ףא .ךעצ ןשינאכעמיטנַאמער ןיא ,דָאװאז ןפא ןכָאװ ייווצ ןיוש
 ,גָאט רעד ךרוד טינ טייג סע .סַײנ סעּפע ןעידָאלָאװ טראוורעד טָארט
 רע טָאה קיטנָאמ :שינעעשעג עקיטכיו א ןעמוקרָאפ טינ לָאז סע
 קיטסניד :שטנעמ רענעסקאוורעד א ןרָאװעג ,טרָאּפסאּפ א ןגָארקעג
 ;דאירזאר ןטירד םעד םיא ןבעגעג עיסימָאק-עיצאקיפילאווק יד טָאה
 ,לושיטנװַא רעשידָאװאז רעד ןיא ןבירשראפ ךיז רע טָאה ךָאװטימ
 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ רע טגירק טנַײה -- ...קיטשרענָאד ,טנַײה ןוא
 ,ןיולסטעברא ןבעל

 -עלטנגוי סלא--- קָאדוה ןראפ ָאש ייווצ טימ ,גָאטאב רעגייזא לרד
 י-לעבאט יד טָאה--,רעִירּפ טעברא יד עידָאלָאװ טקידנעראפ רעכ
 ןקיכָאװיײװצ ןַײז ןופ ןבשזעכ םעד םיא ןגָארטעגוצ ךעצ ןופ עצישטש
 יו ,דילָאס .ריסאק םוצ ןייגפורא לָאז רע ,טגָאזעג םיא ןוא טסנידראפ
 טכאמעג ןיר רע טָאה ,שטנעמ רענעסקאוורעד ,רעקידנעטשבלעז א
 -ראפ ,עלעקפאש ןיא ןטנעמורטסניא יד טגיילעגנַײא ,לעטשקרעוו םעד
 עטקַאטעג ןבָאה סָאװ ,ךעלרעדניליצ לָאצ יד טָאנקָאלב א ןיא ןבירש
 ,לשיט ןפא םיא אב טלקניפעג

 עטלא ןעייג סע יװ ,טָארט ןקידוועשויעמ ןטמאזגנאלראפ א טימ
 עלָאמש יד ףא ףורא עידָאלָאװ זיא ,םייהא קָאדוה ןכָאנ רעטעברא
 טניפעג סע ּוװ ,לקָאטש ןטייווצ ןטיובעגוצ םוצ ןריפ סָאװ ,ךעלּפערט
 ,רָאטנָאק-ךעצ יד ךיז
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 -יפ, רעװָארדאק א ,רעקיצכעז יד אב שטנעמ א זיא ריסאק רעד
 ,טגאה רעד טיול רע טנעקרעד ךעצ ןופ רעטעברא ךאס א ."טסיסנאנ
 -ָאלָאװ יו ,טנאה אזא .לרעטצנעפ-עסאק ןיא ןַײרא ךיז טקעטש סָאװ
 ,עינָאלד רעד ףא לכעלָאזָאמ קידלּפאצישירפ ,קיטיוהניד א טימ ,סעיד
 .רעטעברא ןגנוי ןטימ ןדיירכרוד ךיז גנאלראפ א סיורא םיא אב טפור
 ןרעביא סיורא טקור ,?טסָאמָאדעװ, יד ּפָא עלַײװ א ףא טגייל רע
 ןטלָאגעג ןלעקנוט ןטימ ּפָאק ןװָארג ןסיורג םעד לשיט םענופ רעיראב
 קילב ןטריסערעטניראפ-קידעבעל א טימ ךיז קידנקוקנַײא ,ןוא םענָאּפ
 יד ןריזילאנא ךעלטקניּפישירָאזיװָארּפ ןָא רע טבייה ,לטאי םעניא
 סָאװ ,לרעכָאב א ןציזאב ףראד סע עכלעוו ,ןטפאשנגייא ןוא סעלַײמ
 ןטימ עמאס ןיא רָאנ .געוו-סנבעל ןקידנעטשבלעז ןפא ףורא טשרע זיא
 -ימָאק א םאטסימ זיא לרעכָאב סָאד זא ,םעצולּפ ךיז רע טכארטאב
 -לע ןופ רעליש א וצרעד ,ןײראפָארּפ ןופ דילגטימ א סיוועג ,טסיג
 רעד .םיא ןָא רערעל גונעג טָאה ןוא ,לושיטנװַא רעד ןיא סאלק ןרעט
 רעגניפ עשיזָאוטריװ ענַײז טימ ןוא ןגיוושנא לָאמאטימ טרעװ ריסאק
 ,סעיצאנגיסא ןלייצ קילַײא רע טמענ

 ןבעגרעביא ןופ ןטלאהנַײא טינ טרָאפ ךיז רע ןָאק -- ,עשז עז --
 רָאי בלאה א ןיא---.גנוראפרעדיסנבעל לסיב א רעטעברא ןגנוי םעד
 רעה ,ּפָאק טימ בעל ...דאירזאר ןטרעפ םעד ןבָאה ןיוש וטספראד םורא
 ...סעקינסאּפ-ןוא-טסוּפ ןייק טימ טינ ךיז רעוואכ ...רעטסַײמ םוצ וצ ךיז
 ..עקנעשעק רעטשרעבייא רעד ןיא טינ טלאה טלעג סָאד

 סָאד יװ ,טגלָאפעגכָאנ זיולב ןוא ןרָאװעג ןגיוושנא זיא רעטלא רעד
 טאמיק ,עקיטראסיורג א ?טסָאמָאדעװ, רעד ףא "קעווא טגייל , לגנִיי
 ,טפירשרעטנוא עשירעטלאהכוב

 רעשידָאװאז רעד ןיא ןַײרא עידָאלָאװ זיא ,טלעג סָאד ןעמוקאב
 -ַײז יליסאוו טימ ןעמאזוצ .טעפוב ןיא ןסיבעגוצ ןַײפ ץנאג ,ךיקרָאג
 לוש-רעקרעווטנאה יד טקידנעראפ םיא טימ םענייניא טָאה סָאװ ,ןוועצ
 -רעד רע זיא ,ןיולטטעברא ןטשרע םעד ןעמוקאב טשרָאקָא ךיוא ןוא
 -שטוק עטמעקעגוצ טימ ,עטקיטפודעגנָא .לרערעש א ןיא קעווא ךָאנ
 עטלָאגעגּפָא ןקאב עקידנענערב עטיור-שירפ טימ ןוא רַאה ךעלעמ
 -עטנאלאג א ןיא טעווערעקראפ ייז ןבָאה ,ןבעל ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 טוג א ןוא לרעטסַײט ןרעדעל א טפיוקעג טָאה רערעדעי ,ןיזאגאמיייר |
 "דניק טָאה עמ סָאװ ןגעוו ירעלגנילק עכעלטע טימ לרעסעמ ןרענייב
 ,טמיורטעג יוזא זַײװ

 טָאה רע ַײמעל ,ךיז ףא סָארדראפ א טימ ןיוש עליפא ןוא קידנלַײא
 ףא קעװא עידָאלָאװ טייג ,ןכאז ערעדנא ףא טַײצ טרעטאּפעג רעירּפ
 -ראפ ןטשרע ןַײז ןופ --ןסָאלשאב רע טָאה גנאל ןיֹוש .טשטָאּפ רעד
 סָאװ .איאווָאסיל עילאטאנ רעקשטיטלא רעד ענַאטאמ א ןקיש טסניד
 סע ּוװ ,לרעיומ ןסַײװ ןקיקָאטשיײװצ םוצ ךיז טרעטנעענרעד רע רעמ
 ןעילאטאנ ,ךיז טכוד ,רע טעז רעכעלטַײד ץלא ,טשטָאּפ יד ךיז טניפעג
 ,לצלעּפןפָאש ןכעלטראה ריא ןיא ןגעקטנא םיא טייג יז .ןגיוא יד ראפ
 ןקידלמילב ןרעטנוא ןטלאהאבראפ-- טנאה עטכער יד .רענלָאק א ןָא
 ,ןגָארטעג סעּפע טלָאװ יז יוװ ,לכיט
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 ,אזא ןיא ריא טימ טפאשטנאקאב ןַײז ןופ עטכישעג יד
 ייוַצ עידָאלָאװ טָאה לושירעקרעווטנאה רעקסריכיסָאװַאנ רעד זיב

 -לימ ראפ םייהרעדניק א ןיא ,עקווָאלָאקַאס ףרָאד םעניא טניווועג רָאי
 -אב טכידעג ,גרעב יד טקנעדעגראפ טוג טָאה רע .םימיוסעי-עמָאכ
 ירד ןופ וװעשִיי םעד םורא ןעלגניר עכלעוו ,דלאוו טימ ענעסקאוו
 טלגנעלש סָאװ ,ןאלאגרעשזד ךַײט ןקיטסאה ,ןקימױשסַײװ םעד ;ןטַײז
 ןקירא רעקילדנעצ ןָא טליפ ןוא טלאּפש-גראב א ןופ שימרוטש ךיז
 ,רעזַײה יד רעטניה ךיז ןעִיצ סָאװ ,רעדעסיקוירוא עכעלשפיה יד
 ,רעגייטש ןשיניארקוא ןפא עטכלאקעגיסַײװ

 רעניווונילא יד ןגעלפ ,רעשימייה ןליפ ךיז ןלָאז םימיוסעי יד יידעק
 ךיז וצ רעדניק יד ןעמענ װעטמָאי ףא ןוא קיטנוז ףא וועשִיי םענופ
 טָאה םייחרעדניק רעד ּוװ ,בולק רעד זיא געט עכלעזא ןיא .םייהא
 םינָאלאב טימ לופ ןעוועג ירפצנאג ןופ ןיוש ,ןענופעג ךיז קילַײװטַײצ
 ןקידנעטש ריא טאהעג עליפא טָאה עכָאּפשימ רעדעי ."םיכרָא, ףא
 ."טסאג,

 -ַאסיל ןרעלטכיצסעפיוא יד םייהא ךיז וצ ןעמענ טגעלפ ןעידַָאלַאװ
 -ףניפ א ,"?עכיסיל, ןפורעג ףרָאד ןיא יז טָאה עמ יװ ,רעדָא ,איאוו
 -עג ךעלגנַיי עשיפרָאד יד ןשיװצ טָאה סָאװ ,יורפ עקירָאיקיצפופ-ןוא
 טגעלפ לַײמ א ראפ-- ,ןשטנעמ ןטזָאלעגוצ ןייק טינ ןופ םעש א טאה
 -נעלאק ןפא ןעוו ,גָאט םעניא .עמרעפיסעפיוא רעד ןופ ןבַײרט ייז יז
 רַאיאק ןייטשפוא יז טגעלפ ,רעפיצ עטיור א ןעוועג זיא לשעלב-ראד
 ,ךיק רעד רעביא ןעַײמשמורא סעגישטיא עכייוו עריא ןיא ןבײהנַא ןוא
 ,קלָאּפ ןקידנעמוקּפָארא ןא ראפ זַײּפש ןטיירג טפראדעג טלָאװ יז יו
 ןענַײז סע ּוװ ,לרעמעק ןטשרעדָאפ ןיא-- לדעב םעניא ןפָאלעג זיא יז
 ,ךעלטנע יד-- ליד ןפא ,ןטנוא ןוא רעניה יד סעקלדיס יד ףא ןסעזעג
 טגעלפ ,סעפיוא יד ןשיװצ עמוהעמ א קידנבייהפוא ,רעטצניפ רעד ןיא
 .ףֶא ערעטעפ סָאד טנעה עטינעג עריא טימ ןבַײלקסיױא ןעמענ יז

 ןיא ךיוא ןעידָאלָאװ וצ ןייגנַיײרא ןעמונעג יז טָאה טַײצ רעד טימ
 ןוא ןקאבעגסיוא סעּפע בוטש ןיא טָאה יז ןעוו ,ךָאװטימ ןטעשַאּפ א
 "רעד יד .ןופרעד ןסינעג לָאז ?עקדָאלָאװ ריא, זא .,טלָאװעג
 קירעביא טינ ןענַײז ,טסידָאטעמיגָאגאדעּפ רעד טּפיוהרעד ,סנרעיצ
 סע זא ,ןטלאהעג ןבָאה ייז ,ןכוזאב עטפָא עריא ןופ ןדירפוצ ןעוועג
 טונימ ןייא, .סעצַארּפ ןשינַאגאדעּפ םעניא סָאאכ א ןַײרא טגָארט
 ,טסידָאטעמ םעד ןדײרנַײא יז טגעלפ -- ,"סָאאכ ןַײמ רימ טביולרעד
 -ראפיטינ ,עקיטַײז יד ןופ םענייא ןיא ןעידָאלָאװ לַײװרעד קידנפורּפָא
 ןצעזקעווא םיא יז טגעלפ ןטרָאד עלעקניוו א ןיא ...ךעלרעמיצ ענעמונ
 יװ ,טבילראפ ןקוק ַײברעד ,עטכארבעג סָאד ןבעגרעביא ןוא ךיז ןבעל
 ,טסע רע

 יז טָאה ,לושירעקרעווטנאה רעד ןיא ןענרעל ןרָאפעג זיא רע ןעוו
 -עג ןוא ןָאגאוו ןיא ןכָארקעגנַײרא ןיילא ,לאזקַאװ םוצ טיילגאב םיא
 ,ריט רעד אב טינ ,ץאלּפ ןטוג א ןעמענראפ ןפלָאה

 -ראפ טינ יז טָאה עידָאלָאװ ןוא ,"ףעש , רעטוג א ןעוועג זיא יז
 ּפָאק ןיא ןיוש זיא ,ןבַײרשנָא דלאב טעװ רע סָאװ ,ווירב רעד .ןסעג
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 טקיש רע זא ,בַײרש טעװ רע .טרעלקאב טוג םיא טָאה רע .טיירג
 טינ יז לָאז ןוא ,ענָאטאמ עניילק א ןיולסטעברא ןטשרע ןַײז ןופ ריא
 עלא טנכערעגסיוא יונעג טָאה רע ,טסאל וצ םיא זיאס זא ,ןעניימ
 ןייק טינ םיא טסָאק גנוניוװ ,גנודיילק ,גנורענרעד יד .סעָאציױה ענַײז
 .ןזַײרּפ עקיליב ראפ ןענַײז טיורבטנװָא ןוא ןקיטימ ,ןקיטשירפ .ךאס
 לושי-רעקרעװטנאה יד ןקידנע ןראפ-- סָאװ ןאראפ ךיוא זיא ןָאטנָא
 דָאװאז ןפא .ךיש עַײנ ,גוצנָא ןא ,לטנאמ םעַײנ א ןגָארקעג רע טָאה
 ףראד גנוניוונעמאזוצ רעד ראפ .גנודיילקצעּפס ןעמוקאב רע טָאה
 ,טסיזמוא-- ָאידאר ,גנוצייהאב ,ערטקעלע .טַײקינײלק א ןלָאצ ןעמ

 ענַײז זא ,קידנבָאה עריומ יו ,טָארט םעד טרעכיגראפ עידָאלָאװ
 טָאה רע רעדייא ,ּפָאק ןופ ןעילפסיורא םיא אב ןענַאק סעניובשזעכ
 ךיג ףוא רע טבַײרש טשטָאּפ רעד ןיא .ריּפאּפ ןפא טנכייצראפ ךָאנ ייז
 ,טקיש רע סָאװ ,עמוס רעד טימ סערדא םעד קנאלביףארגעלעט א ףא
 טימ לרעטצנעפ םוצ וצ רע טפיול םענָאּפ ןטכיולעגפוא ןא טימ ןוא
 .6ה8 1606808087 טפירשפוא רעד

 םעד םאזקרעמפוא ךרוד טנעייל ,לשיט םאב טציז סָאװ ,לדיימ סָאד
 -טראק יד ךעלרעגניפ עזָאר יד טימ קנילפ רעביא טשיוט יז ,סערדא
 םענופ עילימאפ יד זא ,ריא טכוד סע .עקעטָאטראק ריא ןופ ןעל
 -כרוד טנַײה ןיוש טָאה ,טלעג סָאד טריסערדא רע ןעמעוװ ,ןשטנעמ
 .ןאראפ זיא לטעצ אזא ,ךעלקריוו .ןגיוא עריא ראפ טלדניוװשעג

 -אפ זיא--- ,לדיימ סָאד םיא וצ טגָאז --,טאסערדא ןבלעז םענופ --
 -ערעצ טינ ,םענָאּפא ,טנעק ריא .ךַײא ראפ גנוזַײװרעביא-טלעג א ןאר
 ?סעוויוכ יד טימ ךיז ןענעכ

 ןבירשעג זיא סערדא רעד .עלעטיווק סָאד ריא אב טמענ עידָאלָאװ
 ןוא טינ ךיז טיורטראפ יז .טנאה סענוװָארָאדָאיפ עילאטאנ טימ טינ
 טימ ףרָאד ןיא טמעש סָאװ ,רעריפנבשזעכ ןשיטריװלַאק םעד טעב
 ףא ןענעקרעד וצ טנאה ריא זיא רעבָא ראפרעד .וואסק םענייש ןַײז
 עסיורג ."ןעגנולייטימ עכעלטפירש ראפ,--לטעצ טַײז רערעדנא רעד
 ענדָאמ א סעּפע רָאנ .ערוש רעכַײלג א וצ ןבערטש סָאװ ,סעיסיוא
 ,םורק רעד ןיא ייז טגיינ טפארק

 ילָאק ןיא ךיא בָאה טשרָאקָא--- ,םיא יז טבַײרש -- ,דניק רעַײט,
 בָאה'כ ןוא ,געטסטעברא ענַײמ ראפ טלעג ןעמוזעמ ןעמוקאב טריוו
 ,טסולג ץראה ןַײד סָאװ ,ךיז ףיוק ...עלענָאטאמ א ןקיש ריד ןסָאלשאב
 0 ?.,טנוזעג וצ ןַײז ריד לָאז ןוא



 ןעמאזו

 אזא ןיא עליפא ןעוו ,טַײצ יד ןעוועג זיא סא
 ךיא טרעװ ,לאזקָאװ א יװ ,טֹרָא ןטבעלאב
 רעקידנאנאכָאנ רעד ,רענעלק למוט רעד ןיוש

 -טיזנארט םעליוא רעד .רענעסאלעג ,רעטקִיוראב --- םָארטשיןשטנעמ
 לקעמולק ןַײז וצ רערעדעי ּפָאק םעד טראּפשעגוצ טָאה ןרישזאסאּפ
 ןיא טוט לָאמטּפָא .למערד ןקיורמוא ןקילַײװצרוק א ןַײרא טּפאכ ןוא
 ירירווענאמ םענשאּפערָאה א ןופ ףַײפ רעפראש א רעבגע ןא רעוא
 יד הא םוא טפיול ןוא טכאנ עצנאג א טינ טור סָאװ ,וויטָאמָאקָאל
 וצ טניוװעג ןיוש זיא עמ .עיצנאטס רעד אב סעיניל-ןסלער עטנעָאנ
 רָאטקיד םענופ םיטש רעקידנרעטיימורט רעד וצ יװ ,ילרעפַײּפ ןַײז
 ,ּפונק-ָאלדאר ןופ

 םעניא ןעמוקעגנַײרא ךיא ןיב אש רעקיטכאנ רעטעּפש אזא ןיא
 ןייק ןופ .לאזקָאװ רעװאלסָאראי רעװקסָאמ ןופ לאז ןטשרע ןסיורג
 יראמ עטַײװ עכלעזא ןיא ּפָא טינ ןגוצ ןעייג לאזקָאװ רעװקסָאמ ןייא
 יד אב געװ רעיײז ןָא ןבייה סָאװ ,ןסלער יד .ןענאדנופ יװ ,ןטורש
 ,עװקסָאמ עיצנאטס רעד ןופ סעמרָאפטאלּפ עטריטלאפסא ,עכיוה
 ןרישזאסאּפ יד .ךערזימ ןטַײװ םעד ,ריביס ןוא לארוא ךרוד ןדַײנש
 יַיר רעד וצ טַײקטײרגעגוצ רעלאטנעמאדנופ טימ סיוא ָאד ךיז ןלייט
 עכעלבָארג ןוא סנעמיר עטיירב טימ ,טעוװועקאּפראפ טסעפ זיא ץלא ,עז
 ..קיגַײשט רעסיורג רעטנידעגסיוא ןא טייטש ףונביוא .קירטש

 -אסאּפ רעטכַײל, א ,לאלקאה ןימ עציוי א ןעוועג דָארג ןיב ךיא
 טרעדנוה רַאּפ א ןרָאפ לקאכאס טפראדעג ,רעטרידנאמָאק א ,"רישז
 ןוא ךעלכיב עכעלטע ןופ ןענאטשאב זיא שזאגאב ןַײמ .רעטעמָאליק
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 ָאש ןבלאהרעדנָא ןא ןיא ןַײז טלָאזעג טָאה גֹוצ רעד .ףָא לטרעֿפ א
 ןרעמעווקאב א קנעב יד ןשיוװצ ןקוקסיוא ןעמונעג בָאה'כ ןוא ,םורא
 זיא קילב רעד .טַײצ יד ןעגנערבראפ קיור ןענַאק לָאז עמ זא ,טרָא
 ?ןּפמעט , א ןיא טקוראפ ,ריט רעד ןופ ךעלטַײװ ,קנאב א ףא ןלאפעג
 קנאב ןפא זיא ןסעזעג .טעוואהעגמורא טינ טרָאד טָאה רענייק .לקניוו
 שינעבױלרעד ריא אב ןטעבעג בָאה ךיא .יורפ עקיצנייא-ןייא ןא
 ,סענייכשיב ךיז ןצעזקעווא

 ךיז טקורעגּפָא ןוא טרעפטנעעג ךעלטנַײרפ יז טָאה -- ,עטיב --
 ןיא ,עריא ןגיוא יד טרעדנווװראפ ךימ ןבָאה עסַײמסיײב .קנאב קע ןיא
 -גפָאלשראפ ןופ רוּפש ןייק ןקרעמאב וצ ןעוועג טינ זיא סע עכלעוו
 ןיק רעכעלפראש רעד טימ םענָאּפ ךעלרעגָאמ ,ךעלגנעל ריא .טַײק
 רעטאעט ןיא ןסעזעג טלָאװ יז יװ ,שירפ ,קידעבעל ןעזעגסיוא טָאה
 ןופ ףָאלש ןקאמשעג םעד טיהעג טָאה יז .לקאטקעּפס א טקוקעג ןוא
 י-טנא יד ףא רעדניק ענעסקאוועגרעטנוא עכעלטע ןוא ןעיורפ ייווצ
 ,סופ א טקעדעגנַײא ,סנּפָאקוצ םעד טכיראפ לָאמוצ -- ,קנעב עקידנגעק

 יװ ,רימ וצ ןָאטעג גָאז א יז טָאה -- ,טַײהניױװעג א זיא ץלא --
 רָאטקערָאק-טכאנ א ןיב ךיא--- .גנורעדנוווראפ ןַײמ קידנרעפטנעראפ
 ףא ןזיװעגנָא יז טָאה -- ,ריא טעז .טכאנאב ףוא ןַײז וצ טניווװעג ןוא
 יז ןרעו טינא ,ןפָאלשסיױא ךיז טציא ןזומ ייז --- ,ןעיורפ ייווצ יד
 ,ןשטנעמ לטרעפ

 ,טגערפעג ךיא בָאה -- ?געוו ןטַײװ א ריא טלאה --
 ןכעלרעּפמַײשאב א טימ ןוא ,טרעפטנעעג יז טָאה -- ,טַײװ רעייז --

 -אזוצ יבא-- ,טצעזעגרָאפ ,סעומש ןרעגנעל א ןּפינקראפ וצ גנאלראפ
 ,.רעטסעװש ַײרד רימ ןרָאפ סָאד .סיוא טינ טַײקטַײװ טכאמ ,ןעמ
 -אב טבעלעג ןוא ןעמאזוצ ןַײז טבערטשעג רימ ןבָאה ןבעל ץנאג א
 טָאה זדנוא ןופ רערעדעי ןופ ווירב יד .ןקע ענעדיישראפ ןיא ,רעדנוז
 :ץאזבא ןבלעז םעד ןוא ןייא טימ טקידנעראפ ךיז ןוא ןבױהעגנָא ךיז
 יד ןבעל ענייא ,טָאטש ןייא ןיא ,םענייניא ןַײז ןיוש רימ ןלעװ ןעוו;
 זיא רענייא רעדעי ןוא ,רעדורב ןייא ןוא רעטסעוװש ַײרד "...ערעדנא
 טָא ,עקלאמ ,רעטסעװש ערעגנִיי יד ..לַײמ טנזיוט ףא ןטייווצ םענופ
 "עג ןאמ ןטימ טָאה ,עקליישטאפ רעד טימ טקעדעגוצ זיא סָאװ ,יד
 ןיא טבעלעג טָאה ,עמיס ,רעטסעווש עלעטימ יד ,ווָאסירָאב ןיא טניווװ
 ,דָאװאזיזָאלג ןפא רעקינאכעמ א ןעוועג זיא ןאמ ריא ,ינלאטסורכיסוג
 ךיז ןצעזאב וצ ןזיוואב טינ לאלכיב ךָאנ טָאה קיזײא רעדורב רעד
 ילע יד ,ךיא .עקיטקארּפ טאהעג ךָאנרעד ,טנרעלעג-- טרָא ןייא ףא
 רעד ןיא םאי רעװָאזא ןופ גערב םאב טניווװעג בָאה ,רעטסעווש ערעט
 ,קסנאידרעב ןקילָאמא ,ָאקנעּפיסָא טָאטש

 ןרָאלראפ םישָאדאכ עכעלטע עשּפיה ףא רימ ןבָאה טַײצ-עמָאכלימ
 -כאר יד ןופ ןכאמ טנַאקעג ןעמ טלָאװ קירב א .ערעדנא סָאד סנייא
 ןייק - טקישעצ בָאה ךיא סָאװ ,ךעלווירב יד ןופ ןוא ךעלטראקיםימ
 --וועשיביוק ןיא ,ָארויברסערדא רעלארטנעצ רעד ןיא ,ןאלסורוגוב
 ,עזנורפ ,אפוא ,טנעקשאט ןיא ,עווקסָאמ ןיא ."טסערק ינסארק, ןיא
 יד טימ סרעטלאוראפ יד וצ טדנעװעג ךיז ךיא בָאה אטאיאמלא
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 -סיוא ,גנאגנלרא םאב ,טרָא ןעעזעגנָא ןא ףא ןלָאז ייז ,ןטמאטשטָאֿפ
 -ערפנָא עלא ךָאנ .רעטסעװש יד ךוז ךיא זא ,גנודלעמ ןַײמ ןעגנעה
 ןוא .ןענופעג ךיז רימ ןבָאה קעטייווצראה ,ןשינעבעלרעביא ,ןשינעג
 ,טונימ יד ןבעלרעד ןיוש ךיז טליווס, :ווירב קעווא ןענַײז רעדיוו
 ".,ןעמאזוצ ןַײז ןלעװ רימ ןעוו

 עטיגעג יד ,ײרעקורד א ןיא ,וָאלאקשט ןיא טעבראעג בָאה ךיא
 רעייז ףא ןוא ,טנָארפ ןפא ןעוועג ןענַײז ןטסיּפיטָאניל ןוא ןרָאטקערָאק
 רימ ייז ןגעלפ טַײצ עטשרע יד .ךעלדיימ עקירָאינצביז-ןצכעז -- טרָא
 ענעגנורּפשעגרעבירא ,סערוש עטייררדעצ טימ ןגוצּפָא ןעגנאלרעד
 ,ָאטינ דייר ןייק ןיוש זיא ןטקנוּפ ןוא סעמָאק עקירעביא ןגעוו ,סעיסיוא
 א יװ ,ןגָאלשעג ךיז ךיא בָאה דלעפטכאלש םענעריּפאּפ ןַײמ ףא
 רעקיטיינ א אב ןעוועג ךיוא זיא קסלאוועשזרּפ ןיא עקלאמ ...טאדלָאס
 ,טדערענּפָא זיא ןעמיס ןופ .קײטּפא ןיא עשרָאזיוװָארּפ א-- טעברא
 יז טָאה ,קסריביסָאװָאנ רעטניה ,ָאװָאקָאשטשַאװירק ןיא דָאװאז א ףא
 ,רעקינכעט א ןרָאװעג ןוא טריציפילאווקרעביא ךיז

 יָאמעד ךיז ןבָאה טרעקעגמוא ,טקידנעראפ ךיז טָאה עמָאכלימ יד
 ןסקאוועגרעטנוא ,רעקינכעט ,סרָאזיװָארּפ ,סרָאטקערָאק עטריזיליב
 זדנוא ןופ ןרעדעי !סָאװ ריא טניימ .ןערדאק עגנוי יד ךיוא ןענַײז
 ראפ טבעלעג טָאה עמ ּוװ ,ןיהא ןָאטעג יצ א ץלא ןופ רעִירפ טָאה
 -רעב ןייק קירוצ ןגיוצעג טָאה ,ןעגנאווצ טימ יוװ ,ךימ .עמָאכלימ רעד
 ןיא ןבַײלב ןסָאלשאב טָאה עמיס .ווָאסירָאב ןייק -- ןעקלאמ ,קסנאיד
 רעטשרע רעד אב-- ןעוועג ךיוא זיא קנאדעג ןיא רָאנ ,קסלאוועשזרּפ
 טנַאקעג טינ ץלא ןבָאה רימ .ינלאטסורכ-סוג ןקוקנָא ןרָאפ טַײהנגעלעג
 ןענַײז סע ,ןרָאפרעבירא ףראד ןעמעװו וצ רע ,ךיז ןבַײרשפיונוצ
 ןופ ןעגנוטאראב ףא יװ ,ןטַײרטש ןוא םיכוקיו עטאקילעד ןעוועג
 ,ןרָאטסינימ-ןרעסיױא

 קסנאידרעב ןיא זא ,ןבירשעג ךיא בָאה ווָאסירָאב ןיא ןעקלאמ
 ,סרעקָאט ,רעקינכעט ,ןרעינעשזניא ףראד עמ זא ,ןעגנודלעמ ןעגנעה
 טימ טליײטעגסיא ךיא בָאה "רעקינכעט, טרָאװ סָאד ...סרעסָאלש
 זא ,יז טרעפטנע .עיניל רעטעפ א טימ ןכָארטשעגרעטנוא ןוא וויסרוק
 -ירָאב ...רָאטקערָאק ןטינעג א טכוז ַײרעקורד עשיטָאטש רעװָאסירַאב
 -ראנגייא ץנאג א רעבָא ,עניילק א זיא --- ,וצ יײברעד יז טיג -- ,וװָאס
 ,וָאסירָאב-טלא :טעטש ַײרד טָאטש ןייא ןיא זיא סע .טָאטש עקיט
 "אנ ןענאטשעג !זיא ווָאסירָאב-טלא ןיא .ווָאסירָאביַײנ ןוא ווָאסירַאב
 יגייא יד ,קירבאפ-ריוואלק א ןאראפ זיא ווָאסירָאביַײנ ןיא ,ןָאעלַאּפ
 --,טצעל םוצ יז טבַײרש -- ,ווָאסירָאב ןופ .דנאלסורסַײװ ןיא עקיצ
 ,ןרָאפ וצ םוק ..ָאד ךימ ןענעק עלא ,טנָארפ ןפא קעווא ןאמ ןַײמ זיא
 רעד .אניזערעב גערב םאב זיוה א ןעיובסיוא ןעמאזוצ רימ ןלעװ
 ןופ ראטערקעס רעד .ףליה וצ עטריוקאווע יד טמוק טעװַאס-טָאטש
 ..דנאבראפנטעווָאס ןופ דלעה א זיא טעטימָאקיייטראּפ

 םאב ןַײז עַײכעמ ךיז ןלעװ רעדניק ענַײד :ןעמיס וצ ךיא ביײרש
 יד קסלאוועשזרּפ ןיא ןיא רעדניק ראפ זא ,יז טרעפטנע ...םאי גערב
 עצנאג יד .טפול רענאש-ןאיט א ,עקיגראב א-- טוג רעייז ךיוא טפול
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 טניוװ ,עמיס ,יז .רעמייב עשיּפָארטבוס ןעיילא טימ טצעזאב זיא טָאטש
 ןופ גנאג טונימ ַײרד ,קראּפ ןשיטָאטש ןגעקטנא ,עריד רעטוג א ןיא
 -קיסיא ערעזָא יד ןאראפ ָאד זיא ,םאי םעד ךעַײש סָאװ ...טעברא רעד
 ...גערב ןפא ןיקסלאוועשזרּפ לָאמקנעד א טימ ,לוק

 עטייוצ יד ענייא טנרעלעג ווירב ןדעי ןיא רימ ןבָאה יוזא טָא
 טינ ךיא בָאה עלוּפ ןייק ןוא ,עיפארגָאעג-םָאנָאקע ןוא עיפארגָאעג
 ,עקאט ךיא לָאז -- ,ןטכארט ןעמונעג ךיא בָאה -- ,רעשפע ,ןעזעגסיורא
 .קסלאוועשזרּפ יצ ווָאסירָאב ןייק ןרָאפּפָארא ,רעטסעװש ערעטלע יד
 ןייא ןוא רעטסעװש ירד ?טדײשעצ ןַײז ריש רעד זיא ןענאווזיב
 סלא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא .םימיוסעי עקיכעלַײק ןבילבעג ירפ ...רעדורב
 -רעד ןבָאה ,רעדניק ךעלציּפ ךָאנ ,ענעי ןוא ,יײרעקורד א ןיא ןרעליש
 א ןיא רעדָא גָאט ןקידקיטנוז א ןיא .םייהרעדניק א ןיא ךיז ןגיוצ
 יז ךיא געלפ ,גנאגנַײרא רעד ַײרפ זיא רעכוזאב ראפ ןעוו ,ועטמָאי
 ןא טאהעג ןבָאה רימ .עׂשורעי סעמאמ-עטאט ןופ ןעגנערב סעּפע
 טינ סע טָאה קראמ ןראפ ,גראווטלא ןדיישראפ טימ לטסעק ןרעזַײא
 ךיא ;קנעדנָא סלא רעַײט רעייז -- זדנוא ראפ רָאנ ,טרעוו ןייק טאהעג
 ראפ -- רעגייז א ןופ םזינאכעמ ןטרעװאשזראפ א ןכוזסיוא געלפ
 ןלעה א ףא ןעװעריצנָא ,ןלעראק ענעטָאשעצ ןעמענפיונוצ ;ןקיזַײא
 ןעקלאמ .לרעּפ לרינש א זדלאה ןפא עקשטעמיס ןיוש טָאה -- ,םעדָאפ
 ןקילָאמא ןא ןופ ּפענק רָאּפ א ,ךעלעקטאמש עכעלטע ךיא גנערב
 עקװָאלָאטס ןיא זדנוא אב ןעװ .ןעיינ ביל טָאה יז--,קָאר סנטאט
 בָאה ,ןטעּפנָאק רָאנ ,רעקוצ ןייק טינ ייט רעד וצ ןבעג ןעמ טגעלפ
 יד .ילרעשאנ ביל ןבָאה רעדניק -- ,עקנעשעק ןיא ןטלאהאב ייז ךיא
 ,רעטסעװש ענעטלעז א, :ךיז טרעדנּוװעג עליפא ןבָאה סנרעיצרעד
 א, ,ךיז ךיא רעלק ,ךַײא ריא טָאה טָא ."רעטומ א ןופ רעַײרטעג
 ןבעל וצ טינ יז טרעמיק סע ?'רעטומ עַײרט א ,רעטסעווש ענעטלעז
 סיר א ךיוא רעבָא זיא קסנאידרעב --ָאקנעּפיסָא ןזָאלראפ .טדײשעגּפָא
 -ענרעטנוא עקידרע;רפ יד טיובעגפוא רעדיוו ןרעוו סע .ןצראה םאב
 ,םאי רעד ָאד עקאט זיאס ןוא ,ןעגנוניוו עטוג ץנאג טימ ,ןעגנומ
 ..ןסקאוועגסיוא רימ ןענַײז ָאד ןוא ,רענטרעגנַײװ -- םורא ןוא

 ףא .קיזַײא רעדורב רעד טשימעגנַײרא ךיז טָאה טכירעגמוא רָאג
 ,רערענעלק א ליפ ,רעטסַײמ רעסיורג ןייק טינ רע זיא ןביײרש ווירב
 א ןיא רע--עבאגפוא עשיטאמעטאמ ערעװש א ןזייל וצ ףא יװ
 טכא--וירב א ןופ עמרָאנ יד זיא רימ אב .קיטאמעטאמ ןופ רערעל
 א טימ טפירׂשילּפעק סערוש ייווצ --- םיא אב ןוא ,טיטעּפ ךעלעגייב
 ךיז ליפ ,בעל ךיא ..ןעװעג יװ ץלא זיא רימ אב, ;ןטקנוּפליפ ךאס
 ןטקאּפעג א םיא ןופ ךיא גירק לָאמאטימ "..טנוזעג טבַײלבראפ ..טוג
 ןיא טקאּפראפ ,ווירב רעד ,טגיל רע .טּפירקסונאמ ןצנאג א ,טרעװנַאק
 שטנעמ רעד זא ,רעוושיכ ...ןזַײװ טינ ךַײא םיא ןָאק'כ ןוא ,ןאדָאמעשט
 ,טקרעמאב טינ ,גנומיטש רענעביוהעג א ןיא רָאג סעּפע ןבירשעג טָאה
 -אב טָאה רע ..ןטייווצ ןכָאנ ריּפאֹּפ עלעגייב ןייא לופ טרעוו'ס יו
 ןעמאזוצ .עמָאכלימ עצנאג יד טכאמעגכרוד טָאה רע יוזאיוו ,ןבירש
 -זימ ןטַײװ ןפא עמָאכלימ יד טקידנעראפ רע טָאה ייראטאב ןַײז טימ

15---5 240 



 ,םוק, .ָאד ךיז ןצעזאב ןסָאלשאב עיצאזיליבָאמעד רעד ךָאנ ןוא ךעד
 יטוג א ןיא טעברא ןבָאה טסעװ -- ,רע טבַײרש -- ,ןרָאפ וצ ,עוואכ
 ,קײטּפא רענַײפ א ןיא-- עקלאמ רעזדנוא ,ילרעקורד רעטאטשעגסיוא
 -רעל לוש ןיא ךיא לעװ רעדניק יד .דָאװאז םעַלנ א ףא ---עמיס ןוא
 ,רוטאנ ענייש א רעייז ןוא עכַײר א רעייז זיא ָאד ,..קיטאמעטאמ ןענ
 ןופ ןוז יד ןענַײש טינ לָאזס ,גָאט א ןעווױטלעז טפערט רעטניוו
 -- ,ןטרָאד ךיז ןעמ טלציוו-- ,ןוז רעזדנוא , .טכאנאב זיב ירפרעדניא
 ןוא סרעדַײנש אב ."טסָארפ ןטסערג םעניא לוגָארּפ ןייק טינ טכאמ
 טַײקכײלב יד טדניושראפ סרָאטקערָאק ןוא סרָאזיװָארּפ ,סרעטסוש
 סעריד ...עזָאירעב ,במעד ,עטכיּפ ,רעדעצ -- דלאוו לפיוו .םענָאּפ ןופ
 ,"ןַײז ןלעװ

 -כַײלג טינ זיא רע זא ,טנעיילעגסיוא ךיא בָאה סערוש יד ןשיווצ
 -ייא עבויל, ",.יוזא ךיוא טלאה עבויל, .עבויל א רענייא וצ קיטליג
 עגנאל ןבַײרש טנרעלעגסיוא םיא טָאה עקאט יז ,סיוא טזַײװ "...טעצ
 זיא רימ ,קילג טימ ןַײז לָאז ןיא ,ןיימ ךיא יו ,זיא'ס ביוא ...ווירב
 רעכַײר א .ןרָאװעג ןלעפעג עקפאד ןרָאפרעבירא ןגעו קנאדעג רעד
 יד אב ןגערָפנָא ןעמונעג בָאה ךיא ..רעדורב רעקיצנייא ןא ,טנאק
 ,טקעפָאסעג טָאה קסלאוועשזרּפ .םיקסאמ /זיא ווָאסירָאב ,רעטסעווש
 ..ןבעגעגכָאנ ךיוא יז טָאה ווירב סרעדורב םעד ןוא ענַײמ ךָאנ רָאנ

 ןבירשעגפיונוצ ךיז קיטליגדנע ןבָאה ,רעטסעווש ַײרד עלא ,רימ
 סעמע םעד ...ווערָאק ןטַײװ א םענייא אב ,עװקסָאמ רעטניה ךיז ןפערט
 -עגּפָא ...ךיז ןקוקנָא טוג ןזיוואב טינ עליפא ךָאנ רימ ןבָאה ,טגָאזעג
 ןלעטש ,לאזקָאװ ןפא קעווא ךַײלג ןוא-- וערָאק םאב לסיב א טור
 ךָאנ ,עמָאכלימ אזא ךָאנ ךיז ןדיײרנָא .ןטעליב יד ףא רעטסָאּפמָאק א
 - ןַײז טעוו'ס .ןָאגאוו ןיא ןיוש רימ ןלעװ ,ןרָאי ערעווש ,עגנאל עכלעזא
 | ,!טילצ גונעג
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 טדנעלבעג טינ ןיוש טַײקלעה רעייז טימ ןבָאה ןּפמָאל-לאזקָאװ יד
 ןענורעצ ןביוהעגנָא טָאה ןביוש יד ףא טַײקיױלב עטכידעג יד .ןגיוא יד
 .ןעמּוװשעצ ןצנאגניא ךיז זיא יז זיב ,רעמ ץלא רעטַײװ סָאװ ,ןרעוו
 -עגכרוד סיפ יד וצ זיא ,ריט יד טנפעעג ךיז טָאה'ס ןעוו ,לָאמ סעדעי
 ךיז ןגָארטרעד טָאה ,ץאלּפ-לאזקָאװ ןופ ,ןסיורד ןופ .לטניוו א ןפָאל
 ,ןעַײװמארט עטשרע יד ןופ יירעגנילק יד

 ןוא גראוונסע לשיוק א ןופ ןעמענסיורא ןבױהעגנָא טָאה יורפ יד
 ןסיורג א ףא טײרּפשעגפורא טָאה יז סָאװ ,לכעטשיט ןפא סע ןגיילעצ
 ,אזא ןעוועג ײברעד זיא םענָאּפ ריא ןופ קורדסיוא רעד .ןאדָאמעשט
 א ראפ קיטשירפ ןטיירג -- ןגינעגראפ א, :ןגָאז ןלעװ טלָאװ יז יו
 ".,עכַאּפשימ רעצנאג



 ןלאזקָאװ רעווקסָאמ עלא וצ .טנװָא ןיא קיטנו
 טימ עטקאּפעג ,ןגוצ עשיטָאטשַײב ךיז ןגָארט
 -ראפ גָאטױרּפָא םעד ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 ,ןעמולב טימ םייחא םוא ךיז ןרעק ייז ,טָאטש רעד רעסיוא טכארב
 ,ןעײפָארט-עשטאד ערעדנא ןוא סעדעגאי

 וועל רעינעשזניא רעד ןרָאפעג זיא גוצ-ָארטקעלע אזא םענייא ןיא
 לבצנאמ רעטיובעגטסעפ רעקירָאיקיצרעּפ א ,קינלאטיּפש שטיװָאנָארא
 יד .סּפינש א טימ לדמעה ןדַײז א ןיא ןוא גוצנָא ןעיורג-לעה א ןיא
 ןטולכאל רעבָא ןבָאה גנודיילק רעקידװעטמָאי ןַײז ןופ רענעט עלעה
 -סיוא ןעוועג זיא סָאװ ,עריוכשערָאמ רערעיוז רעד טימ טמיטשעג טינ
 ןעקנורטעג גָאט ןצנאג א טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,םענָאּפ ןַײז ףא ןסָאגעג
 ןגעװ עיגָאלירט עזָאלטנאלאט א טנעילעג רעדָא סאווק ןכעלבעל
 ,עכַאּפע-טנָאמאמ רעד

 -כעלש ןַײז טָאה ,רענדער עקינייא ןופ ךארּפש רעד טימ ןדייר ביוא
 ןדָאב ןטסעפ א סיפ יד רעטנוא , טאהעג גנומיטש עט

 טיינשעג ךָאנ טָאה ןסיורד ןיא ,קירוצ םישָאדאכ עכעלטע טימ ןיוש
 ןענערָאװאב ביל טָאה סָאװ ,ענַײז עמאמ עטלא יד טָאה ,טיירדעג ןוא
 ףא סיורא ייז ןרָאפ טַײצ-רעמוז זא ,םיא אב טלעױּפעג ,סנטַײצאב ץלא
 ,עשטאד

 ךעציךעטראמ ןקידרעַײפ ןכָאנ רעסעב ןַײז ןעק סָאװ ,סעמעעב
 ךיז ןדָאבסיױא ,טָאטש רעד רעסיוא גָאט ןקידרעמוז א ןיא ןרָאפסיורא
 עדנארעוו רענעּפָא רעד ףא ןסעּפָא ,ערעזָא ןא ןיא רעדָא לכַײט א ןיא
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 -סָאס ןשיווצ זָארג ןיא ךיז ןגיילקעווא ךָאנרעד ,לעוואשטש ןטלאק א
 ..לטניוו ליק א בַײל ןפא ןליפ ןוא רעמייב-ענ

 ערעקיטכיװ ןענופעגסיוא םיא אב רעבָא ךיז ןבָאה קיטנוז ןדעי
 ןקידנעמוק ןפא ןגײלּפָא רע טגעלפ עשטאד א ןכוז ןרָאפ ןוא ,םינַאיניא
 רע זיא ,ןבילקעגסיוא טנַײה ,ךעלדנע ,ךיז טָאה רע ןעוו .גָאטיורּפָא
 .ןעמעלא ךָאנ ענעסאכ רעד ףא טמוק סָאװ ,טסאג א יװ ןעוועג ןיוש
 ןאראפ רָאנ ןענַײז עַײרפ .ןעגנודראפ ןענַײז סעשטאד עלא טאמיק
 רעד טּפאכ, .גנאג ָאׂש לטרעפ ַײרד א-- עיצנאטס רעד ןופ ךעלטַײװ
 לע ךיא .לעוואשטש ןטלאק ןטימ ,סענסָאס יד טימ ,זָארג סָאד לוויײט
 ךיז אב רע טָאה-- ,"געוו ןפא רָאנ ָאש ירד גָאט עלא ןרעטאּפ טינ
 ,ןסָאלשאב

 רע טעװ סָאװ .סָארדראפ א םיא אב ןעוװעג רעבָא זיא ןצראה ןיא
 | ?ןעמאמ רעד ןגָאז

 א--טעסיק ןַײז סיורא ׂשטיװָאנָארא וועל טמענ שעפענסעמגא ןופ
 א ןיא עטסאפעגנַײרא ,ןבאטשכוב ייווצ טימ עלעקעז ןטעמאס ןַײפ
 וצ ענדָאמ לסיב א ןיא סע .דַײז טימ טיינעגסיוא ,למער טלגנעלשעג
 סָאװ ,טעסיק ןטעקצאצעג א ןשטנעמ ןדילָאס ,ןטרָאאאב א אב ןעז
 רעדעי רָאנ .רָאי ןצכא ןופ לרעכָאב א ראפ טסאּפעג רעשפע טלָאװ
 רעשפע ,סנקירעביא .גנעג ענַײז ןוא קאמשעג ןַײז טָאה םָאדעװרעסַאב
 רעד זיא זַײװרעטרע ?קירוצ ןרָאי טימ ןופ ענָאטאמ א ןעוועג סָאד זיא
 ךיוא ןיוש ןבָאה םעדעפ ענעדַײז יד ןוא ןבירעגּפָא ןיוש ןעוועג טעמאס
 סָאד יו .טעװעקאילבענּפָא ןרָאװעג ,רילָאק ןקידרעירפ םעד ןרָאלראפ
 לטעסיק םענופ ןטישנָא ןעמונעג טָאה שטיװָאנָארא וועל ,ןַײז טינ לָאז
 ןבָארג ןטימ טעוװעבמערטעגנַײא יוזא ַײברעד ,עקלויל רעד ןיא קעבאט
 טלָאװעג ךיוא עקלויל רעד ןיא סגעוונייראפ טלָאװ רע יװ ,רעגניפ
 .גנומיטש עטכעלש ןַײז ןּפוטשנײרא

 יװ ,ענעשעק ןיא ןגיילוצנַײרא לטעסיק סָאד ןזיוואב טינ טָאה רע
 ןא ןופ םרָאפינוא רעד ןיא יורפ א ןסקאוועגסיוא זיא םיא ןבעל
 -ֹוצ יד ןטלאהעג טָאה יז רעכלעוו ןיא ,טנאה רעד טימ .רענאבנזילא
 לטנעוו ןפא ןָאטעג לטַײט א יז טָאה ,ךעלדנעפ-לאנגיס עטלקיוועגפיונ
 ןעועג ןטרָאד זיא סעיסיוא-ןשיפא עטעפ טימ .ריט-ןָאגאו רעד אב
 ,"ןרעכייר טינ, :ןבירשעגנָא

 -גנערטש רעד טימ םיא אב ןָאטעג גערפ א יז טָאה -- ?ינטַאמארג --
 ,רָארוקָארּפ א ןופ טַײק

 ,לקעז ןיא קעבאט םעד ןטָאשעגסױוא קירוצ טָאה שטיווָאנַארא וועל
 םוצ געוו םעד קידנסילשראפ יװ ,לקירטש ןטימ טעוועריצראפ ףַײטש
 א ןגוא יד עשרָאטקודנָאק רעד אב ןבָאה לָאמאטימ .ערָאהרעציעי
 טָאה יז .ךאז עשילרעטסיוא ןא ןעזרעד ןטלָאװ ייז יװ ,ןָאטעג לקניפ
 א ךיז ןקורּפָא קנאב רעקידנגעקטנא רעד ןופ ןרישזאסאּפ יד ןטעבעג
 קוק א ריא ףא טָאה קינלאטיּפש .טצעזעגוצ ךיז טָאה יז ןוא ,לסיב
 ןייגאב ךיז לעווכ, :טגָאז רענייא יװ ,קילב ןכעלזייב א טימ ןָאטעג
 ,"רעמיוש א ןָא

 ןָאטעג גערפ א דלימ ןוא םענָאּפ ריא םיא וצ ןגיובעגנָא טָאה יז

245 



 ?יימרא רעד ןופ גנאל ןיוש --
 .טקוקעגנָא גנורעדנוווראפ טימ יז טָאה שטיװָאנָארא וועל
 ינַײא ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ,טריזיליבָאמעד ךיז ןרָאיייװוצראפ --

 ןוא טוה רעטעוװעטראהראפ רעד טימ טכיזעג ריא ןיא ךיז קידנקוק
 ,טגיו םענופ-- ןגיוא יד רעטנוא ביוטש ךעלעּפַײרג עטלצרָאוװעגנַײא
 -טשעגנָא טָאה קינלאטיּפש .גוצ םעד ןגעקטנא קידנעטש טגָאי סָאװ .

 ,ןעז טנָאקעג םיא יז טָאה ּוװ ,ךיז ןענַאמרעד וצ ןרָאקיז םעד טגנער
 עקראטינאס יד ךרוד טלדניווש ןגיוא יד ראפ ?טנָארפ ןפא רעשפע

 ןטינשעגרעטנוא טינ טָאה עמ ךיוה יװ סָאװ ,לעניש א ןיא עבויל
 טלָאװ ןעד יצ רעבָא ..גנאל וצ ריא ףא ןעוועג רע זיא ,סעלָאּפ ענַײז
 ,עקווָאינזעלעס לפרעד םאב ,1941 ןיא ?טנעקרעד טינ ךַײלג ןעבויל רע
 ןופ ןטעדנוװראפ א טריפעגסיורא םיא יז טָאה ,עװקסָאמ רעטניה
 "עזאב, רעד ףא לדלעװ ןק:ַײברעד םעניא קידנגיל ,דלעפטכאלש
 רע טָאה ,טאבנאס ןופ לרופ א ףא קידנטראוו ןוא טקנוּפדעמ םענופ
 יךעמ רעד וצ גָאז א טוט יז טסָארּפ ךעלנייוועגרעסיוא יװ ,טרעהעג
 :רעטסעווש

 טלַאוװס יוװ--..קירוצ ךַײלג ןוא ןפיולוצ ףעקייט לע ךיא --
 ,ןפיוק סעּפע קראמ ןפא "ןפיולוצ , ןגעוו דייר א ןעגנאגעג

 -ראפ א טריפעגסיורא עפוג יז ןעמ טָאה םורא טונימ עכעלטע ןיא
 ,דלעפטכאלש ןופ עטעדנווו

 יַאנָארא וועל רעטַײװ טכארט-- ,ןעזעג ךיז רימ ןבָאה רעשפע...
 -ןטנעדוטס רעד ןיא רעדָא טוטיטסניא ןיא קירוצ ןרָאי טימ -- ,שטיוו
 קָאטש ןטרעפ ןפא רעמיצ ןַײז ?סאג-עקנימָארטס ףא גנוניווונעמאזוצ
 ןוז רעד טגיוװעג טָאה םיא טימ ןעמאזוצ .רעטסנייר רעד ןעוועג זיא
 -ליגכיללג ןעוװעג טינ זיא רעטומ יד ,ךעלריטאנ .ןרעמארפוא רעד ןופ
 טימ ןעמוקעג רעהא סַײנאב לָאמ ןדעי זיא ןוא רעמיצ רעייז וצ קיט
 ןיא ןרעמארפוא יד .ךעלנע טינ רָאג ןיא'ס ,ןיינ ...גיײצעג ןצנאג ריא
 ..דנָאלב-קידרעַײפ זיא עשרָאטקודנַאק יד ןוא ,ווָארג ןעוועג ןאד ןיוש

 ךָאד טעברא יז ,ןיהא יז טמוק יװ זיא ?ךעצ-ןעטראמ ןיא ןַײז לָאז
 זןאבנזַײא רעד ףא

 םיא אב יורפ יד לַײװרעד ךיז טגערפ -- ?םיוויורק וצ ןרָאפעג --
 ,ךָאנ

 סָאד זיא סָאװ, .ןטלאהעגנַײא רע טרעפטנע -- ,טינ םענייק וצ --
 ,ךיז טכוד ,ךָאד בָאה ךיא-- ,שטיװָאנָארא וועל טכארט -- ,רימ טימ
 ףא ןשטנעמ א טקנעדעגראפ ,ןרָאקיז םענרעזַײא ןא טאהעג טציא זיב
 ףא סע טקריו רעשפע ...םיא ןעז לָאמ ןייא ןעוועג גונעג ,גנאלנרָאי
 ",?גָאט רעסייה רעד רימ

 סע וזא ,ןגיוא ערעטיול ,ענעפָא עכלעזא טימ םיא ףא טקוק יז ןוא
 -עג עליפא ןיוש טלָאװ רע .טימעג סָאד רעגנירג לסיב א םיא טרעוו
 -עטוג לָאמא עקאט ןעוועג ןענַײז ייז זא ,ןזָאלסױא ךיז לָאז'ס ,טלָאװ
 טגניד ּוװ ,ןגערפ ןענָאק סיוועג ןאד ןיוש רע טעװ ,סלאפנדעי .טנַײרּפ
 -קודנָאק א לבַײװ א .עיצנאטס רעד ןופ טנעָאנ ץעגרע עשטאד א ןעמ
 ...ץלא טסייוו רָאט
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 ןעקנאדעג ענַײז טנעייל ןיילא יז יוזאָיוו ,ןרעדנּוװאב וצ זיא'ס רָאנ
 ,געוו םעד םיא טפיולראפ ןוא

 טלָאװ ריא--,םיא וצ יז טגָאז-- ,ךעלכיילב סיוא טעז ריא --
 .עשטאד ףא ןעניווװו טפראדעג

 עזַײר רענעגנולעג-טינ רעקיטנַײה ןַײז ןגעוו ריא טלייצרעד רע
 ,טָאטש רעד רעסיוא

 רעמוז רעבלאה א טאמיק .ךעלטעּפש ןיוש ןיא טציא ,ָאי --
 ןגַײװש עלַײװ א ךָאנ ,ןוא טַײקטגרָאזראפ טימ יז טגָאז -- ,קעווא
 ןיא ןיוו ךיא-- ,רָאפ יז טצעז ,ךיז אב קידנסילשאב סָאװיסעּפע יו
 טינ ,לדעס א ןאראפ .עמרָאפטאלּפ רעד ןופ גנאג טונימ ַײרד ,ָאניסָאק
 א .טינ לָאמנייק ךיא םענ סעקינשטאד ןייק ,סעמע ...ערעזָא ןא טַײװ
 ןרָאפ רימ ןלעוװ ,טליוו ריא ביוא רָאנ ...זדנוא אב עכַאּפשימ עשּפיה
 ..גנוניוװ ןילמ ןקוקנָא

 עכיוה יד רעטניה .עווקסָאמ וצ ךיז טרעטנעענרעד גוצ רעד
 ךיז ןעעז ,טמיוצעגמורא זיא ענָאז-עיצנאטס יד ןכלעוו טימ ,סנקראּפ
 ,סיוא יירד א ךיז טוט ַײװמארט א .טָאטשטּפױה רעד ןופ ןרעיומ יד
 .טנאו רעבױט א רעטניה טדניושראפ ןוא ,ןכייצ-עגארפ א יװ
 יד ילבראפ גוצ רעשירטקעלע רעד ךיז טגָארט ,קידנעשזדוה דנאנאכָאנ
 ןקראטש א טימ .ןרָאפאמעס עקילָאצליפ יד ילבראפ ,םינָאיניב-עיצנאטס
 ,רעטייווצ רעד ףא עיניל ןייא ןופ רעדער יד רעבירא ןעייג רעדורעג
 ,לאזקָאװ רענאזאק םענופ םערוט רעקיציּפש רעד ןיוש ךיז טעז סע
 ןעטילָאּפָארטעמ ןרעביא 11 באטשכוב רעטיור רעד טעקסאילב'ס
 --ּפָאק םעד ,ןָאגאו םענופ ריט רעד אב טייטש עשרָאטקודנַאק יד
 ,טניוו ןגעק טרעטאלפ לדנעפ ענירג סָאד .ןסיורד ןיא טקורעגסיורא

 ,ּפָא גוצ רעד ךיז טלעטש סעמרָאפטאלּפ עכיוה יד ןופ רענייא אב.
 רָאנ ןציז טבַײלב גוצ ןצנאג םעניא ,קידייל ךיג ןרעוו סענָאגאוו יד
 לָאז יז זא ,טראוו רע .קינלאטיּפש שטיװָאנָארא וועל -- שטנעמ ןייא
 יז ןעװ .ןָאנאװ םעד ןרעקסיוא ךָאנ ףראד יז רָאנ .םיא וצ ןייגוצ
 טינ רעמ ךיז רע טלאה ,קנאב ןַײז וצ םעזעב ןטימ ךיז טרעטנעענרעד
 :טגערפ ןוא ןַײא

 ?ךימ ריא טנעק ןענאוונופ ,ןעזעג ךיז רימ ןבָאה ּוװ ,רעבָא טגָאז --
 --,טרעפטנעעג לכיימש א טימ יז טָאה-- ,טינ ךיא ןעק ךַײא --

 טנָארפ ןפא טקישעג לָאמא בָאה ךיא סָאװ ,םענַײמ טעסיק םעד רעבָא
 ירעד ךַײלג ךיא בָאה ,ןאמטכאלש ןטוג א ןבעגרעביא ןטעבעג ןוא
 ..!טנעק



 ףרָאד טַײװ א ןי 2 //4/

 טלַײא ,טינ טפיול ,קיניזטסווװאב טַײז ,רעגרי ׁשמ
 טינ טעװ רענייק ,ןזילװאב ןלעוװ' עלא ,טינ יח

 ןעיורפ ךרוד רעַירפ טזָאל .גערב ןפא ןבַײלב
 !טַײל עטלא ןוא ןדילאווניא ,רעדניק טימ

 רעד ןופ ןאטיּפאק רעד טענַײטעגנַײא םעליוא ןטימ טָאה יוזא
 ןפאה םעניילק םעניא עטרעקנאראפ א ןענאטשעג זיא עכלעוו ,ףיש
 ןויקעב זיא ןאטיּפאק רעד .לוקיקיסיא ערעזָא רעד אב ישטאביר
 דנאר עמאס םאב ,ןטנוא רָאנ ,לקירב ןכיוה ןַײז ףא טינ ןענאטשעג
 ךייר ענַײז רעבָא ,ןרעה רעסעב םיא לָאז עמ יידעק ,עבולאּפ רעד ןופ
 -רעמ עטסערג יד .ןפלָאהעג סָאװ קיצניװ ןבָאה ןענַײטנַײא ןַײז טימ
 ןעועג ןענַײז ,ןפאה םעד טרעגאלאב ןבָאה סָאװ ,ןרישזאסאפ טַײה
 טָאה ןאטיּפאק רעד עכלעוו ,סעירָאגעטאק עטריגעליווירּפ יד ןופ דָארג
 רעד .ייר רעטשרע רעד ןיא ןזָאלכרוד ןטעבעג ןוא טנכערעגרעביא
 ןוא טַײל עטלא טימ ,רעדניק טימ ,ןעיורפ טימ ןעוועג לופ זיא גערב
 י-יוה רעטערב עלָאמש ַײרד ןופ םענעגָאלשעגפיונוצ םעד .ןדילאווניא
 ףיש רעד ןופ ןפרָאװעגרעבירא ןעװעג זיא רעכלעוו ,ּפארט ןקידנעד
 רערעדעי .גנוטסעפ א יװ ,ןעמונעגנַײא םעליוא רעד טָאה ,גערב םוצ
 ןופ עגָאלדָאּפ יד סיפ יד רעטנוא ןליפרעד רעכיג סָאװ טלָאװעג טָאה
 ,ףיש רעד

 רעטשרעבייא ןא ןָא ,"ןסאלק, ןָא ,סעטויאק ןָא ןעוועג זיא ףיש יד
 םענופ עלעביטש ענרעצליה סָאד טצראטשעג רָאנ טָאה סע .עבולאּפ
 יז טריפ לאפטיונ א ןיא סָאװ ,ףיש-טכארפ א ןעוועג זיא'ס .ןאטיּפאק
 -עגסיוא ןעוועג ןענַײז עבולאּפ רעקיצנייא רעד ףא .ןרישזאסאּפ ךיוא
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 ,גנולעטשרָאפ א סעּפע בילוצ יו יוזא ,קנעב ןעייר עטכידעג טלעטש
 ,ןזַײװ עזַײר רעד סייב םעליוא םעד טעװ עמ סָאװ

 םעד ןוא קסלאוועשזרּפ טָאטש רעד ןשיװצ ףיש יד טָאה טריסרוק
 ,סנפאה ערענעלק יד ןיא ןוא קסלאוועשזרּפ ןיא .ישטאביר וועשִיי
 טימ ,עּווט טימ ןדָאלעגנָא ןרָאװעג יז זיא ,ערעזָא רעד אב ןגיל סָאװ
 עכַײר יד עפעשעב טיג סע סָאװ ,ןכַײלג סָאד ןוא קוירוא טימ  ,למיוב
 טָאה ישטאביר ןיא ןוא ,טנגעג רעילוק-קיסיא עכעלטפאשטריוודנאל
 סָאװ ,עטרלוקאוע רעקירעד ,ןשטנעמ ןיומאה א טראוועג ריא ףא
 -אנ ןעועג ץלא ךָאנ יז ןענַײז ,םייה עטלא יד ןזָאלראפ קידנבָאה
 ךָאנ טצעזאב טינ ךיז ,עכונעמיםעקָאמ ןייק ךָאנ ןענופעג טינ ,דאנעוו
 ,טעטש עטרעקלעפאביטכידעג יד ןופ ןרָאפעג ןוא טרָא ןקידנעטש א ףא
 ּוװ ,ןעלקניװ ערעפיט יד ןיא ,ןעמוקעגנָא טשרעוצ ןענַײז ייז ןיהּוװ
 עמ יװ ,ןטרָאד זיא'ס ןוא סיורג יוזא טינ זיא ףָאלעגנָא-שטנעמ רעד
 .ןבעל סָאד רעגנירג לסיב א ,ןגָאז טרעהעג טָאה

 -לעו ,טנאשזרעס רעקירָאיקיצנאווצ-ןוא-ייוצ א ,רעבליז ווָאקאי
 ןגעלעג םישָאדאכ ַײרד טנָארפ ןפא גנודנווראפ רעד ךָאנ זיא רעכ
 א טימ ןטרָאד ןופ סיורא זיא ןוא לָאטיּפש ןשירעטילימ רעזנורפ ןיא
 רעד ןופ טַײז א ןיא ןענאטשעג זיא ,גיוא ןטכער ןפא לדנעב ןצראווש
 ןיילא רע סָאװ ,טָאנקָאלב ןַײז ןיא טלָאמעגּפָארא סעּפע ןוא שינעפוטש
 יז ןעמונעגנַײרא ןוא ךעלטעלב ערעדנוזאב ןופ טיינעגפיונוצ טָאה
 -עגסיוא ןעוועג ןיוש ןענַײז ךעלעוועט יד .ךעלעוועט ענענָאטראק ןיא
 ןראפ .טנעה יד ןיא רעדייסעק ייז ןטלאה ןופ ןבירעגסיוא ןוא ןפילש
 טָאה ,ףיש רעד ףא קידנטראוו ,ָאד ךיז טניפעג ווָאקאי סָאװ ,סעלסעמ
 ינייש רעד טימ ןקיטעזוצנָא ךיז ןזיוואב טינ גיוא קניל קידעבעל ןַײז
 -קיסיא ערעזָא יז טפור עמ סָאװ ,עזאוו רעיולב רעקיזיר רעד ןופ טַײק
 ךיז גערב ןקידמאז ןכאלפ םוצ טָאה סָאװ ,ישטאביר וועשלי ןטימ ,לוק
 עטמיוצעגמורא:טינ ןוא רעזַײה ענרעצליה ענַײז טימ טעטסָאמעגוצ
 ץלא ןוא ילרפ זיא ץלא-- רעקפעה ףא יװ יוזא וועשִיי א זיא'ס .ןפיוה
 ,ןסיורד ןיא טלעטשעגסיוא זיא סנַײז סטוג לסיב עצנאג סָאד ,ןפָא זיא
 יד ןופ :קאבאט רעדָא קוירוא ךיז טנקירט רעכעד עכאלפ יד ףא
 -קירטש ףא עטלרינשעגנָא ,שיפ ךעלטניב ּפָארא ןעגנעה סעכערטס
 -עגסיוא זיא סעקנילאוואז ןוא רעטצנעפ עקירעדינ יד ןגעקטנא ;ךעל
 ףא ןעמ טכָאק רעזַײה יד ןֹופ ןריט ענעפָא יד אב ,טערג ןעגנאה
 -כעמ רעד טיורג סנטַײװרעדנופ ןוא ,סעמראוו ךעלעווייא עקידרעמוז
 סָאװ ,טלאפשיגראב רעמָאָאב ןופ רעגלאוועגנָא רעקיזדלעפ רעקיט
 טימ רעהא ךיז ןעלקַײקּפָארא ןגרָאמירפ םענייש א ןיא ,טכוד ,ליוו
 -גילשנילא עגער ןייא ןיא ןוא ןגעמראפ םענרענייטש ןקיזיר ןצנאג ןַײז
 ,ןעמאזוצ ערעזָא רעד טימ וועׂשִיי םעד ןעג

 -כעטפָארּפ א טקידנעראפ טָאה רע ,רעקָאט א ןעוועג זיא ווָאקאי
 -ראכ ןפא לעטשקרעוװ:רעקָאט א ףא טעבראעג רָאי ייווצ ןוא לוש
 וצ טאהעג ביל רע טָאה ,םעד ץוכ ,דָאװאז-ובוויטָאמָאקָאל רעוװָאק
 -רעלָאמ א ןיא ןענרעל ןעמוקוצנָא טמיורטעג ץלא טָאה רע .,ןלָאמ
 ןבָאה ןלעמעג ענַײז ,ךעלדליב ןוא רעדליב עשירעגנאפנָא ענַײז .לוש
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 טָאה רע עכלעוו טימ ,ךעלגנִיי יד ןוא ןרעטלע יד ןעזעג רָאנ טאהעג
 א ןיא רעטלאהכוב א--עטאט רעד) ןרעטלע יד .טרעוװאכעג ךיז
 -עג ןבָאה (ךיקרָאג רעשידָאװאז א ןיא ןכעק א-- עמאמ יד ,רָאטנָאק
 ןבָאה םירייואכ יד ןוא ,ןוז ןטליּפשעגסױא רעייז ןופ סעכאנ טּפעש
 ןטירד ןפא קעווא ווָאקאי זיא עמָאכלימ רעד ףא .טביולעג ךיוא םיא
 ןפא קידנעַײז ןיוש ןוא ,ןבױהעגנָא ךיז טָאה יז יו ,םעדכָאנ גָאט
 רעצרוק רעד ןיא ןעוועג ךעלגעמ רָאנ זיא'ס ןעו ,רע טָאה ,טנָארפ
 -עגּפָארא  ,טלָאמענּפָארא ,"טורעג, טָאה עמ סייב ,ָאש רעקִיורמוא
 טכאמעג ,םעליוא ןקסטאדלָאס םענופ ןצעמע רוטאנ רעד ןופ ?טּפאכ
 טנָאקעג ךָאנרעד טלָאװ סָאװ ,זיקסע ןא רעדָא טערטרַאּפ א סנצעמע
 ,דליב רעסערג א ראפ ןעמוק ץינוצ

 -ַאפ רעד ,ןעמונעגסיוא ןלעמעג סװָאקאי ןבָאה ןטאדלַאס יד אב
 ןיא רָאּפ א ןקיש טעצייעג עליפא םיא טָאה עטָאר רעד ןופ קורטיל
 רעד ןיא ,טכאלש רעטשרע רעד ןיא רעבָא .גנוטַײצ רעשייימרא רעד
 ןגעװ טגָאז עמ סָאװ ,ליוק עכעלטנַײפ יד טָאה ,עװקסָאמ ןופ טנעָאנ
 ,סנייצלא ריא זיא'ס ,טינ טסייװ יז ןוא שעפיט א ןיא יז זא ,ריא
 ןיא ןפָארטעג עקפאד ןווָאקאי טָאה ,ןפערט וצ ןעמעוו ןיא ןוא ןיהּווװ
 .ןייא טימ ,גיוא ןטכער ןופ לּפאצראווש עמאס ןיא ,עלעטניּפ עמאס
 א רָאנ .טלעװ רעד ןופ ןַײש עבלאה א םיא אב ןעמונעגּפָא פאלק
 ,לָאטיּפש ןכָאנ ,טציא ןוא ,טרעװ סָאװ:סעּפע ךיוא זיא ןַײש עבלאה
 ,גיוא ןייא טיהראפ ךיז יבׂשטָאכ טָאה סע סָאװ ,רעכעלקילג א טאמיק
 ,ריּפאּפ ךעלטעלב עטיינעגפיונוצ ענַײז טימ טינ ךיז רע טדיישעצ
 ןױש טָאה רע .ךעלעוועט ענענָאטראק ,עטראה ןיא ענעמונעגנַײרא
 ןופ ןטערטרָאּפ-זיקסע ,לוק-קיסיא ערעזָא רעד ןופ ןלעמעג-שזאזייּפ
 ,גערב ןפא ,ָאד טעז רע סָאװ ,ןשטנעמ יד

 רימ יבשטָאכ טלָאװ ריא ,סיוא ךיז ריא טלאהאב סָאװ ,ווָאקאי --
 !ןכאז יד ןגָארטפורא ןפלָאהעג

 "אב ךיז טָאה ווָאקאי ןעמעוו טימ ,לדיימ א ,עלענאכ טַײרש סָאד
 -ייכצראווש זיא יז .ענליוו ןופ זיא עלענאכ .ישטאביר ןיא ,ָאד טנאק
 -- קוק ןפיט א טימ ןגוא עלָאמש ,ןקאב עכעלטיירב טָאה ,קידווענ
 עגנאל ,עטכידעג ייווצ ןוא ,ןַײרא עמָאשענ סמענעי ןיא ךיללג קוק א
 לָאז סע ןוא ייווצ טינ ,ריא אב ּפָאצ ןייא רָאנ ןַײז לָאז סע ןעוו .ּפעצ
 ךעלנע רָאג יז טלָאװ ,לבור רענרעבליז א קע ןפא ןעגנאהעגפוא ןַײז
 ןיוש ןבָאה ,ןזיגריק יד ,םיוושיוט עגיה יד .עקזיגריק א ףא ןעוװעג
 ןעוועג ןענַײז ןוא שיזיגריק ףא ריא וצ ךיז טדנעוװעג לָאמ ןייא טינ
 ןשָאל רעייז ףא ןדייר טינ ןעק יז סָאװ ,טרעדנּווװראפ קראטש

 יז טָאה ,טסײה יז יוזאיו ,טגערפעג ריא אב טָאה וװָאקאי ןעוו
 | :ןָאטעג לכיימש א גולק

 ןבירשראפ ךיא ןיב טרָאּפסאּפ ןיא .ןעמעוו ראפ יו -- סייה ךיא --
 ראפ ןוא ,עלענאכ-- טנַײרפעטוג ,ענאכ ךימ ןפור עטנאקאב ,עצנאכ
 טלעפעג סע סָאװ סיוא טבַײלק .עקילעשזנא ךיא סייה ערעדנא עלא
 ,טליוו ריא יו ךימ טפור ןוא ךַײא

248 



 ןפור ךַײא לעװ ךיא רָאנ ,ןעמָאנ רענייש א זיא עקילעשזנא --
 ?געמ עמ .עלענאכ

 ,ןעמ געמ עדאווא --

 וצ ןעלענאכ טנרעלעגסיוא ןבָאה ןשינעלגָאװ ןוא ןשינרעדנאוו יד
 ןשיווצ ךיז קידנּפוטש .טינ יז טרָאפ טנעה עקידייל טימ .שיטקארּפ ןַײז
 א ןעװעג ןקור ןפא ריא אב ויא ,ףיש רעד ףא פארט םֹוצ םעליוא
 ןגָארטעג יז טָאה ,טסורב רעד וצ טקירדעגוצ ,טנרָאפ ןופ ,קאזקור
 -פורא טרעגילקעגסיוא ךָאנ ךיז יז טָאה םיא ףא ןוא לקעּפ שּפיה א
 ןטלאהעגרעטנוא לצנער סָאד טָאה עלענאכ .לצנער א סעּפע ןגיילוצ
 -לרג עקידוװענייכ סָאד ןעמוקעג ץינוצ ָאד ריא זיא סע ,ןיק רעד טימ
 סע ןוא לצנער םעניא ןבָארגעגנַײרא ךיז טָאה'ס ,ןיק רעד ףא עלעב
 א טימ יװ יוזא ,טראּפשעגוצ םיא ןטלאהעג ,ןלאפּפָארא טזָאלעג טינ
 ,למעלק טסעפ

 ,לדיימ םוצ ךיז ןסיוטשעגכרוד שינעגנערד רעד ןיא טָאה ווָאקאי
 ןכלעוו ןיא ,לכיצ א זיולב ,ןעוועג טינ ןכאז ןייק ןענַײז עפוג םיא אב
 ,לָאטיּפש ןופ קידנעייגסיורא ,טָאה רע סָאװ ,ןַײּפש יד ןגעלעג זיא'ס
 ןכלעוװ ,לעגיש רעד ןוא ,טאטסעטא ןשירעטילימ ןַײז ףא ןעמוקאב
 ןקניל ןרעביא ןפרָאװעגרעבירא ןטלאהעג ןטלקיוװעגנעמאזוצ א טָאה רע
 ןעמונעגרעביא טָאה רע .ץנארק ןטקלעװעגּפָא ןלעג א יוװ יוזא ,לסקא
 -עגנַײרא טינ ריש לצנער סָאד זיא ַײברעד ,לקעּפ סָאד ןעלענאכ אב
 ,רעסאוו ןיא ןלאפ

 טימ טָאה יז--!רעב א יװ ,רָאג ךָאד טַײז ריא ,רעקיטכיזרָאפ --
 ,לצנער סָאד ןטלאהעגרעטנוא ןוא טּפאכעגרעטנוא קנילפ טנאה א

 ןזיװעגנָא עלענאכ טָאה ,ףיש רעד ףא ןטָארטעגפורא םעלָאשעב
 ירד ןשיװצ ,לקניו ןטסקע ןיא קנאב רעטצעל רעד ףא ןוװָאקאי
 -עצ טוג ןעק עמ .סעקלאב ענרעזַײא עקידנעגנעהּפָארא-קידעּפושעמ
 -- טמעווקאב א זיא טרָא סָאד רעבָא ,ּפָאק םעד סעקלאב יד ןיא ןּפאלק
 טינ ,סעָאמשאמ ,טעוו'ס ןוא גנעגכרוד יד ןופ טרעטַײװרעד ,טקוראפ
 יד ןופ ַײרעשזדוה ןוא ַײרעּפאלק יד ןרעיוא יד ןיא יוזא ןעקסארט
 ,עוַײר רעד סייב ןרָאטַאמ-ףיש

 ךיז טעװ ריא ןעוו ,ּפָאק םעד ןגײבנָא ןסעגראפ טינ טלָאז ריא --
 טָאה רענעי ןעוו ,רעפלעהאב ריא טגָאזעגנָא עלענאכ טָאה -- ,ןבייהפוא
 רעווש ,טצעזעגוצ ךיוא ךיז ןוא קנאב רעד ףא ןכאז יד טגיילעגקעווא
 -שעדיוכ א זא ,טגָאזעג םיא ןעמ טָאה לָאטיּפש ןיא .קידנעמעטעּפָא
 ךיז רָאט רע ,סעסאמ ערעווש ןייק ןגָארט ןרָאט טינ רע טעװ ייווצ
 ןסעזעג זיא רע ?ןטעבעג טָאה עלענאכ זא רעבָא .ןעגנערטשנָא טינ
 -אב ןוא טקוקעגמורא ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,קנאב רעד ףא עלַײװ א
 יד ןלעטשראפ סעקלאב יד :םיא ראפ טינ גיוט טרָא סָאד זא ,ןסָאלש
 --,לקאּפילקאה ריא טימ ףיש יד ןעז טינ טעװ רע ,עבולאּפ עצנאג
 -געילרש ,עקידנעמושז ,עקידנעלמוט יד -- ,דייוועגניא ןקידעבעל ריא
 וצ סָאװ ןבָאה טינ טעװ רע ןוא-- ןרישזאסאּפ עקידנעשטּפעש ,עקיד
 ,טָאנקָאלב ןיא ןלָאמ

249 



 רע ןעו ,טקוקעגנָא םיא טרעדנוווראפ עלענאכ טָאה -- ?ןיהּוװ --
 טנאה יד טגיילעגפורא טָאה יז ,ןייגוצקעװא ןביוהעגפוא ךיז טָאה
 ;ןָאטעג קירד א קיגַאװ ,לסקא ןַײז ףֹא עריא

 !ץיז --
 יזא "וד, ףֹא ןעמונעג ןוא שימייה ןרָאװעג ךיג יוזא זיא עלענאכ

 -ַאב רעד זא ,רעכיז ןעוועג זיא יז לַײװ ,םיא טימ ןעוװעדנאמָאק ַײרּפ
 ,ךַײלג ריא ןיא טבילראפ ךיז טָאה רע ,טבילראפ ריא ןיא זיא רעכ
 ,ערעזָא רעד ןופ גערב ןפא ,ישטאביר ןיא ןעזרעד יז טָאה רע יװ
 ןַײז ןיא טלָאמעגּפָארא ףעקייט יז טָאה רע :טאהעג יז טָאה ןעמיס א
 ,טלָאמעג יז לָאמארעבָא ןוא לָאמארעדיװ רע טָאה ךָאנרעד ,טָאנקָאלב
 טָאה רע סייב ַײס גנוקיצנא ןופ טצנאלגעג טָאה סנַײז גיוא סָאד ןוא
 ןעלענאכ אב .ריא ףא טקוקעג יוזא טאלג טָאה רע סייב ַײס ,טלָאמעג
 ריא רע זיא רעשפע :ּפָאק ןיא קנאדעג א ןַײרא קידנליו טינ זיא
 רעטַײװ רעד ןיא ,ָאד טָא טרעשאב ריא זיא רעשפע !רעטרעשאב
 רע ?רעלָאמ ןדנילב-בלאה ןטימ קילג לסיב ריא ןעניפעג ,עיזיגריק
 טײקליטש .רענעדיישאב א ,רעליטש א זיא רע ,םענָאּפ לדייא ןא טָאה
 טארפיב ,סעלַײמ עסיורג יד ןופ טינ לאלכיב ןענַײז טַײקנדיײשאב ןוא
 ,טינ ךיוא ,סיוא טזַײװ ,רע זיא שטנעמ רעשיטקארּפ א ,טַײצ-עמָאכלימ
 -מיג עטלא יד ןטיײבמוא ןזיוואב עזנורפ ןיא ןבָאה ןדילאווניא ערעדנא
 ןיא טייג רע ןוא ,עַײנ ףא ןזיוה-עפילאג עטלא יד ןוא סעקרָאיטסאנ
 טיג עליפא רע טָאה עמאטסימ ,םישובלאמ עטעװעקאילבענּפָא ענַײז
 א רע זיא רעכָאב א זא ,ןעז וצ זיא'ס רעבָא .עַײנ ןגירק טוװּורּפעג
 טָאה יז זא ,טכודעג טָאה ןעלענאכ ןוא ,רעטוג א רעייז עליפא ,רעטוג
 ןַײז ףא לדנעב ןצראווש םוצ עליפא ,םיא וצ טניוװעגוצ ןיוש ךיז
 טריװלַאק ןיא טרָאפ רע זא ,טסוװרעד ךיז טָאה עלענאכ ןעוו .גיוא
 -געיָאװ רעזנורפ רעד ןיהא טקישעג םיא טָאה סע -- ,"טראמ רעטכא;
 -- ,לָאטיּפש ןכָאנ טנוזעג סָאד ןטכיראפ ןוא ךיז ןעורּפָא וצ ףא טאמָאק
 ,טיירפרעד קראטש ךיז יז טָאה

 ,םעד ןיא ןענופעגנַײא טָאה יז ןוא--- ןיהא ךיוא ךָאד רָאפ ךיא --
 ריא וצ גנוקיטעטשאב א ךָאנ ,טרָא ןייא ןיא עדייב ןרָאפ ייז סָאװ
 רעכָאב ןטימ שינעגעגאב יד זיא רעשפע זא ,קנאדעג םענעגרָאבראפ
 ,לזאמ-עמָאכלימ רענעגייא ריא ,ךאז עטרעשאנ א

 ןייק טאהעג טינ עלענאכ טָאה ,ןװָאקאי ןגעו יוזא קידנטכארט
 -ווענייכצראווש א .ןלעפעג ןעוועג םיא זיא לדיימ סָאד .סעָאט ןסיורג
 עיולב סָאד ,סריא לטפָאק עסַײװ סָאד .עקיטכיצ א ,ענטלאטש א ,עקיד
 טארוקא ןעועג זיא ץלא--לפוט עסַײװ יד ,לדיילק עטעוועדלאפעג
 ןוא ןסיוטשעג טיג ךיז טלָאװ יז יו טקנוּפ ,ריא אב ןייר-קיטכיצ ןוא
 יז ןוא ,ףיש רעד ףא קידנטראוו ,גערב ןפא טרעטאמעג טינ ךיז
 -רעביא סיוא ריא טמוק סע סָאװ ,"שזאגאב, ןייק טאהעג טינרָאג טלָאװ
 עריא יז טקוקאב לָאמ סעדעי ,ןטייוצ ןפא טרָא ןייא ןופ ןּפעלשוצ
 טימ ּפָא קינייר א ,לדיילק םענופ ןדלאפ יד טעלג א טוט ,םישובלאמ
 ריא ןרעה וצ ןעוועג םענעגנָא זיא ןוװָאקאי .לפוט יד עלעקטאמש א
 טָאה ןשָאל אזא טימ .ךארּפשסיוא ערָאלק ,ענַײפ ריא ,ןדיירישידִיי
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 רָאנ ,טנרעלעג טָאה ווָאקאי ּוװ ,לוש רעשידִיי רעווָאקראכ רעד ןיא
 ,ךארּפש ןוא רוטארעטיל רעשידַיי ןופ רערעל רעד טדערעג

 גױא ענענורעגסיוא סָאד ןעוו ,דנאטשוצ ןקיטציא ןַײז אב רעבָא
 זיא רע ןעוו ןוא ךאוו ןעוװעג זיא רע ןעוו ,טכאנאב ןוא גָאטאב טָאה
 ןּפמעט א טימ ךיז ןגעו ןענַאמרעד ןייא ןיא ןטלאהעג ,ןפָאלשעג
 עליפא ווָאקאי טָאה ,ןצראה ןיא שינעמעלק א ןוא ּפָאק ןיא קעטייוו
 -ראפ ךיז ןצעמע ןיא לָאז רע זא ,קנאדעג םעד ךיז וצ טזָאלעגוצ טינ
 א ראפ סָאװ .םיא ןיא ןבילראפ ךיז לָאז עמ זא ,ךָאנ טארפיב ,ןביל
 טציא ךיז טָאה רע ?ןקיגיױא-ןייא ןא ןיא ןבילראפ ךיז טעװ לדיימ
 ךיז ףא ןָאט קוק א טלָאװעג טינ ןוא שינעעזראפ א ראפ ןטלאהעג
 ,לגיּפש ןיא עליפא

 ןבָאה ענעסאכ ןלעװ טעװ סָאװ ,אזא ןעניפעג ךיז טעװ סע ביוא
 .ןגעוו:סענַאמכאר ןופ רעדָא ץונ א סעּפע בילוצ רָאנ זיא ,םיא ראפ
 -ַאמכאר ןייק רעבָא ,רעכָאב רעטנלע ןא ,דילאווניא ןא ,רענעטילעג א
 ןדנילרפאב טבערטשעג טָאה עלענאכ רעמ סָאװ ןוא ,טינ רע ףראד סענ
 וצ ךיז טימאב רע טָאה רעמ ץלא ,רעשימייה ןַײז ןוא םיא טימ ךיז
 ,עיניל יד ןטערטרעבירא קידנבָאה עריומ יוװ יוזא ,ןטלאהעגקירוצ ןַײז
 ןיוש טעוװ רע ,ןטערטוצּפָא רעווש ךָאנרעד ןַײז ןיֹוש םיא טעוו'ס ןעוו
 ,ןעמוקסיוא ןענָאק טינ ריא ןָא

 ראפ ןוא ךיז ראפ ןבילקעגסיוא טָאה עלענאכ סָאװ ,קנאב רעד ףא
 יונעג ךַײלג טָאה רעכלעוו ,ןקָאז א דִיי א טצעזאב ךיז טָאה ,ןווָאקאי
 ,ןּפיל עיולב יד טימ טלמרומעג סעּפע ,קידנעלמערד ,ןוא ןעלמערד ןעמ
 -עבעל א ךאס א רָאנ ,רע יװ ,טלא ,יורפ ןַײז ןסעזעג זיא םיא ןבעל
 טינ לָאז רע ,טַײז ןיא טעקרָאטעג םיא טָאה יז .םיא ןופ ערעקיד
 ןָאק רע זא ,טאהעג עריומ טָאה יז ,ןפָאלש טינ לָאז רע ,ןעלמערד
 קנאב רעד ןופ גערב ןרעדנא ןפא .קיביײא ףא ןפָאלשנַײא ,עלילָאכ
 -עגידרעפ קאפ ןצנאג א טריפ סָאװ ,זיגריק א טאטשאב ךךיז סָאה
 טעװ דלאב זא ,טכודעג טָאהס .ךעלמַײצ ,סעטומָאכ ,סעצייל -- ןאּפש
 ןעמענ טעװ רע ןוא דרעפ קילדנעצ א ןעמוקפורא עשזראב רעד ףא
 טָאה רע זא ,ןסייה רָאנ לָאז סע ,קנאב ץיּפש רעד ףא .ייז ןעלטָאזנָא
 ןעגנאהעגנָא זיא-סעייו ךיז טָאה ,ךיוא טציז רע ןוא טרָא ןא ךיוא
 ןפא רָאה עלעמשטוק טכידעג אזא טימ לגנַיי ןיילק א ,רענַײז ןוז רעד
 טינ עמשטוק יד טעװ למעק ןרעזַײא ןייא ןייק זא ,ּפָאק ןקיכעלײק
 ,ןעמעקרעדנאנאפ

 ןיא טקירדעגוצ ,ןטימניא ןסעזעג ןענַײז ןװָאקאי טימ עלענאכ
 ןווָאקאי ,טוג ןעוועג זיא ןעלענאכ .ןרעדנא םעד וצ רענייא טפאשגנע
 רעד ןופ םענעגנָא ןעוועג םיא זיא'ס .טוג טינ יא ,טֹוג יא ןעוועג זיא
 ןופ טינ ןיא לדיימ עביל סָאד סָאװ ,קידקעטייו ןוא טפאשטגעָאנ
 ,רע יו ,ךעליימ אזא ראפ טינ זיא עקלאמ יד ,ןגעװטענַײז

 זיא ףיש יד ןעו ,בײהנָא ןיא ןיא סָאװ ,לוקיקיסיא ערעזָא יד
 א ףא יװ ,לטניװ א ,קַיור ,ליטש ןעוועג ,גערב ןופ ןעמּוװשענּפָא
 ןוא ךאלפרעביוא-רעסאו רעד רעביא טליּפשעג טָאה ,סעווָאטאק
 ןא ןיא ןרעװ סע יו ,עכלעזא ,ךעלעזעלב עקשטיניילק ןפורעגסיורא
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 ,ליופ רעייז טמענ ריא ןיא רעסאוו סָאד ןעוו ,לסיש רעסיורג רענעּפָא
 ןקידסענָאצמאק ןכאוש א רָאג רעטנוא ןדיזראפ םאזגנאל רעייז
 -נוב ןבױהעגנָא לָאמאטימ טָאה ערעזָא עיולב עקיור יד טָא -- ,רעַײפ
 -עג רעטַײװ סָאװ ןענַײז ךעלעזעלב עקידלושמוא עליטש יד .ןעוועט
 ןעמונעג ךיז טָאה רעראבליפ ץלא ,רעקראטש ,רעסערג ץלא ןרָאװ
 ןצנאג ריא טימ ףיש ערעווש עקידמעשוגעמ יד טַײז ףא טַײז ןופ ןגייב
 -לאק עקיזָאד יד ,לוק-קיסיא ערעזָא יד .ןגעמראפ ןטיוט ןוא ןקידעבעל
 ןעוועשוב ןעמענ ,סיורא ךיז טזַײװ ,ןָאק ,ןסעצנירּפ עקיטליגכַײלג ,עט
 טניו רעסיורג ןייק עליפא זיא'ס ןעוו ,סעמָאצא יד ןעלצסיורא ןוא
 ןעקסעילפסיורא ךיז ליוו יז ,ןשינעפיט עריא ןדיז ןוא ןכָאק סע .ָאטינ
 -אלקראפ קיביײא ףא יז טָאה רוטאנ יד רעכלעוו ןיא ,לסיש רעד ןופ
 .טלאּפש-גראב רעמָאָאב ןעמאזיורג ןופ טנעָאנ רעד ןיא טרעמ

 ,קנערקיםאי רעד ןופ טינ ןדַײל ,עלענאכ טינ ,וָאקאי טינ ,עדייב
 ןיא עיסאּפנַאמ ,לדנייטש א יװ יוזא ,ןטראה א ןטלאהעג טָאה עלענאכ
 ןבעגעג יז טָאה לָאמאטימ .טכעלש טינ ןעוועג ריא זיא'ס ןוא ליומ
 .ןגיובנלע ןטימ סיוטש ןטכַײל א ןווָאקאי

 ,םיא וצ טגָאזעג יז טָאה -- ,םוק --
 א טָאה רע זא ,טכודעגסיוא עליפא טשרעוצ טָאה רעכָאב םעד

 םיא טָאה יז רָאנ .םיא טפור יז זא ,סיוא םיא ךיז טזַײװ סע ,סעָאט
 טימ ןיוש ,טרעזאכעגרעביא רעדיוװ ןוא ןָאטעג סיוטש א לָאמאכָאנ
 זיא'ס ּוװ ,עבולאּפ רעד אב דנאר רעד רעבָא ?!םוק, ;דלודעגמוא
 ןיהּוװ .ןשטנעמ טימ ןעגנאהאב ןוא טּפעלקאב זיא ,ןעמעטע וצ רעַײרפ
 רעד ראפ ןעמונעג ןיוש םיא טָאה יז רָאנ ?ןייג וצ ןאראפ ָאד זיא ךָאנ
 וצ ,ןיהא ,קנעב יד ןשיװצ גנאגכרוד ןיא םיא טימ קעווא ןוא טנאה
 ,םוירט ןיא ,ןטנוא ףא ןריפ ּפערט ענרעזַײא עכעלטע ּוװ ,לקניוו םענעי
 ,ּפערט ענרעזַײא עלָאמש רעייז יד רעביא ןגיטשענּפָארא ןענַײז ייז
 ,ריא ךָאנ רע ,סיורָאפ יז

 עסאמ עסיורג יד .טסוּפ ,ילרפ ,םארעג ןעוועג זיא קעדיףיש רעד ףא
 ןופ סייר ןקידרע;רפ ריא ןיא טכארבעג טָאה ףיש יד סָאװ ,ץייוו
 ָאד זיא טציא ,ןדָאלעגסױא ישטאביר ןיא ןעמ טָאה ,קסלאוועשזרפ
 ,ביוטש םענעצייו םענעקורט ןופ ךעייר רענענאטשעגנַײא ןא ןעוועג
 עכלעזא טינ ןיֹוש רעבָא ,סעכייר ךָאנ טשימעגוצ ךיז ןבָאה'ס ןכלעוו וצ
 -ישאמ ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה שרעשזדוה עקיסעמלגער א .עראבליפ
 יו ,סיורג יוזא ןעוועג טינ ,ךיז טכוד ,זיא שינעדיוה יד .ליײטּפָאןענ
 .רעהא ןוא ןיהא ןפרָאװעג קראטש יוזא טינ טָאה'ס ,ןביוא ףא

 ףא שינעקיטש ןוא שינעטכידעג רעד ןיא יו ,רעסעב זיא ָאד --
 רעד ראפ דניק א יװ ןעמונעג רעדיוו םיא טָאה יז --?סעמע ,ןביוא
 וטסָאה טָא, .קע םוצ ,רעטַײװ ,לקנוט רעד ןיא טריפעגקעווא ןוא טנאה
 ,טכארטעג ווָאקאי טָאה -- ,"עלענאכ א ריד

 ,םוירט םענופ ךעייר ןעמעראוו םענענאטשעגנַײא םעד יוװ ,רעמ ךַאנ
 יד ןופ עסאנ ,ּפָאק ןפא רָאה עריא ןופ ךעייר םעד טליפעג רע טָאה
 ןעגנאגעג רעלרפ זיא יז ןעװ ,ןלאפעג ןענַײז סָאװ ,רעסאוו ןצירּפש
 ךָאנ טָאה סָאװ ,לטפָאק ריא ןופ ךעייר םעד ,עבולאּפ רעד רעביא

232 



 ,קנאב רעד ףא דנאנאב גנע ןציז ןופ טַײקמעראוו יד ךיז ןיא ןטלאהעג
 ,בַײל ןשלדיימ ןטנוזעג ןוא ןעמעראוו םענופ ךעייר םעד

 א ןָאטּפָא טינ סעּפע רימ טימ וטסליו יצ ,וטסריפ ןיהּווװ ---
 רעד ןופ ןיוש עָאנאה קידנבָאה ,טכאלעג וװָאקאי טָאה -- ?לציּפש
 ףעלגעמ רָאג ןזיא עשאק עשיראנ אזא סָאװ ,םעד ןופ ,ןיילא עגארפ
 ,ןעלעגאכ ןלעטש וצ

 -- ןבָאה עריומ טינרָאג ראפ וטספראד ,טאדלָאס א ךָאד טסיב --
 יּפמעדעגוצ א ןעוועג זיא רעטכעלעג ריא רָאנ .טכאלעג ךיוא יז טָאה
 ןיא ,רעטסנרע ןא ןַײז ןָאק רעטכעלעג א בוא ,רעטקיטשעג א ,רעט
 ,רעטכעלעג רעטסנרע ןא ןעוועג סע

 ,טכודעג םיא טָאה'ס ,ּפָאק ןיא ןעלדניווש ןעמונעג טָאה ןווָאקאי אב
 טעז לדנעב ןצראווש ןרעטנוא גיוא ענענורעגסיוא סָאד עליפא זא
 יד זיא סָאװ ,שינעפעשאב עקידערָאהרעציעי ,עקידנצייר יד ךיוא ןיוש
 ןוא ןעמונעגמורא יז טָאה רע .ןבעגוצרעטנוא ךיז םיא טיירג טונימ
 טימ טרעפטנעעג ןגעוו עציוי ןופ יו רעבָא טָאה יז .ןשוק ןבױהעגנָא
 ,שוק ןטלאק ןוא ןכיג א

 םיא טָאה יז-- ,ךיז ןשוק רָאנ ןעניז ןיא טגיל םירעכַאב אב --
 וט !ןפורעג ךיד ךיא בָאה םעד בילוצ-- .ןָאטעג ּפָא סיוטש א טכַײל
 ..סעצילָאּפ יד ףא קוק א רעסעב

 סָאד טליצעג ,טקוקעגנַײא ךיז שינעלקנוט רעד ןיא טָאה ווָאקאי
 יד ףא ,רעטערב עטיירב עטשרעבייא ןוא עטשרעטנוא יד ףא גיוא
 ןעזעג טינרָאג טָאה רע רעבָא ,ייז רעביא סעקלאב עקידנעגנעהּפָארא
 -ךאפ טלקניפעגסיורא ּוװ-טיניּוװ קידשעטשוטעמ רעייז רָאנ ןבָאה סע
 ךעלדנרעק עטרעגלאווראפ ,ענעבילבראפ ןטלאּפש יד ןיא עטקעטש
 ,עוווט

 טָאה עמ .עלעקעז א ךיוא בָאה ךיא .בַײלק ןוא לכיצ א ריד אנ --
 -עשזרּפ ןופ טכאמ עשזראב יד סָאװ ,סייר ןדעי ךָאנ זא ,טגָאזעג רימ
 -לאוו'ס .ץייוו דוּפ א ןבַײלקנעמאזוצ ןעמ ןַאק ,ישטאביר ןייק קסלאוו
 רַאּפ א ןפיוק ץייו ןראפ טסעוװ .סיפ יד רעטנוא דלָאג ךיז טרעג
 ..ןזיוה עילנ

 -עג טָאה ווָאקאי ןוא ,לדיימ סָאד טעשטּפעשעג םיא וצ טָאה יוזא
 טולב סָאד ,טיור ןרָאװעג םיא אב זיא םענַאּפ עצנאג סָאד זא ,טליפ
 יז סָאװ ,עשוב א ןעװעג םיא זיא סע .ןקאב יד וצ ןסָאלפעגוצ זיא
 יז--.עזָאה א לאלכיב זיא'ס ןוא ,טעברא לקיטש אזא רָאפ םיא טגייל
 ךיז ייז ןבָאה טשרָאקָא .ןזיוה ענַײז ןגעוו ,גנודיילק ןַײז ןגעוו טגרָאז
 ,ּפמָאלג רעד ,רע יבא ,ךעליוה ןַײז ןיוש ריא טרעמיק'ס ןוא ,טנאקאב
 ,ריא טימ ןזדלאה ךיז ןכָארקעג ןיוש זיא

 טָאה רע סָאװ ,טימרעד -- ,ענאכ ,עשיטקארּפ א רעייז טַײז ריא --
 טָאה ,"ריא, רָאנ ,"וד, טינ ןוא עלענאכ טינ ןוא ענאכ ןפורעגנָא יז
 ןצנאגניא טינ ךָאנ זיא רע זא ,ןרעהוצנָא ןבעג טאהעג עיידעב רע
 ..טיגרָאג טסאּפ סע ,ןַײפ טינ זיא'ס -- .ריא טימ וװערָאק

 םיא טָאה יז -- ?רעסעב ןַײז טעוװ ,ןסעפוא ןלעװ זַײמ יד זא ןוא --
 סָאװ--.טנעה יד ןיא לכיצ סָאד טּפוטשעג ץלא ךָאנ ןגעווטסעדנופ
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 סע ,טינ סמענייק ךָאד ןיא סע ?עויינג ןעד זיא'ס ?עריומ ריא טָאה

 ,רעקפעה זיא
 -- .ןייטשראפ טנָאקעג טינ ווָאקאי טָאה -- ?רעקפעה טסייה סָאװ --

 | ,ןאטיּפאק םעד ןגָאז ףראד עמ

 ךיז טָאה יז .סאק ןיא ןרָאװעג יז זיא---!טגָאז ןוא טייג זיא ,ונ --

 -טע ןָאטעג עשטשירט א ןבָאה סיפ יד רעטנוא ,קעד םוצ ןגױבעגנָא

 ,לכיצ ןיא ןפרָאװעגניײרא ,ןביוהעגפוא ייז טָאה יז ,ךעלדנרעק עכעל

 יז זיא ךָאנרעד ,ליד ןרעביא רעגניפ יד טימ ןָאטעג ראש א רעדיוו

 רעקידנעגנעהּפָאראיקידעּפושעמ רעד אב עצילָאּפ א וצ ןעגנאגעגוצ

 -סיורא ןטלאּפש ןוא ןלעלָאכ עקשטיניילק יד ןופ ןעמונעג ןוא טנאוו

 זיא וָאקאי .טּפוטשראפ ןטרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלעצייוו יד ןראש

 ךעלעצייוו יד ןעשרוש סע יװ ,טרעהעג ןוא ריא רעטניה ןענאטשעג

 ,ביוטש ךעלערינש עניד יד ןעזעג רָאלקמוא טָאה רע ,טנעה עריא ןיא

 ,ןצפורא ןגיוצעג ךיז טנעה יד רעטנוא ןופ ריא אב ןבָאה סָאװ

 ריא וצ ןגױובעגנָא ךיז טָאה רע-- ,ןכאמ שיראנ ףוא ךיז רעה --

 יז קידנזָאל טינ ,טנעה עריא ףא ענַײז טנעה יד טגיילעגפורא ןוא

 ,..וצ גָאז ךיא -- ,ןטעברא

 סָאד טיירדעגסיוא קיטסאה טָאה יז--ןוצ רימ וטסגָאז סָאװ --
 לעװ קסלאוועשזרּפ ןיא ?ןגָאװצ רימ וטסנָאק סָאװ -- .םיא וצ םענָאּפ

 טָאה עמ זא .עקנישאמייינ א ףא ץייוו םעד ןטַײבסױא קראמ ןפא ךיא

 זיא ,וג .ןלאפראפ טינ ןיוש ןעמ טרעוו ,ןעיינ ןָאק עמ ןוא ןישאמ א

 אב ןבַײלב ןלעװ רימ ןוא ,ערעדנא ןעילפנָא ןלעװ דלאב !עשז ףלעה
 | ,טיגרָאג

 סָאװ--.ןָאטעג טכארט א ווָאקאי טָאה--?ןפלעה עקאט רעשפע;,

 ןגָאז רעשפע ךָאנ טעװ עמ ?דנאש יד ןוא ןכערבראפ רעד יוזא ָאד זיא

 טינ ךיז ןלָאז סע ,ןייר טכאמעג ,טמארעגפוא טָאה עמ סָאװ ,קנאד א

 ךיז טָאה ?גנומענרעטנוא , ריא ,לאפנילא סעלענאכ ."זַײמ יד ןעידָאלּפ

 -רעדמוא ןוא טרעּפמולעגמוא יוזא ןַײז וצ ןזיוועגסיוא טינ ןיוש םיא

 ,ראבזַאל
 ,ןקור סעלענאכ רעטניה ךעלגעוואבמוא ןענאטשעג רע זיא עלַײװ א

 ןראש ןעמענ טלָאװעג ךיוא ןיוש טָאה רע ,טלקנעווקעג ךיז טָאה רע

 ןיילא ךיז ראפ טכירעגמוא רָאנ ,עצילָאּפ רעד רעביא רעגניפ יד טימ

 טקירדעגוצ ,ןעלענאכ טּפאכעגמורא טנאה ןייא טימ ןטניהנופ רע טָאה

 סָאד ריא אב ןסירעגסיורא טנאה רעטייווצ רעד טימ ןוא ךיז וצ יז

 -עגסיוא ןוא ןטנוא ףא טַײז רענעפָא רעד טימ סע טיירדעגסיוא ,לכיצ
 .ןבַײלקנעמאזוצ ןזיוואב טָאה יז סָאװ ,עּוװט לסיב עצנאג סָאד ןטָאש

 | !טינ זיא-- טינ גָאז ךיא זא !שיראנ טינ ךיז ךאמ --

 ןיא טימ טינ טרעמאלקראפ ןטלאהעג ןיוש יז רע טָאה טציא

 -טסעפ רעייז טליפעג טָאה עלענאכ ןוא ,טנעה עדייב טימ רָאנ ,טנאה
 יד .עטשעדיכראפ א ,עטשארעביא ןא טקוקעג םיא ףא טָאה יז .טַײק
 ןוא טלָאװעג טָאה יז עכלעװ ,רעטרעװ עקידנרָאצ ,עטכארבעגפוא

 ??ריא ראפ רע זיא רעװ ,רע טגאוו יוזאלוו, זא ,ןגָאז םיא טפראדעג
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 ןרָאצמירג רעצנאג רעד ןוא זדלאה ןיא ריא אב ןקעטש ןבילבעג ןענַײז
 ,ןענורעגסיוא זיא רעריא

 רָאנ יז טָאה--,אזא טסיב ןד ןא ,טניימעג טינרָאג בָאה'כ --
 א סעפע ךיוא סָארדראפ ריא טימ ןעמאזוצ קידנליפ ,טלמרומעגסיורא
 ןייק טיג ןוא "אזא, עקפאד ןיא רע סָאװ ,ךיירפ א ,עָאנאה לקיטש
 ,רערעדנא

 ךיז טניפעג ,ןעמוקענּפַארא ןענַײז ענאכ ןוא ווָאקאי ּוװ ,ףרָאד סָאד
 -בלאה א יא סע .טנגעג רעילוקיקיסיא רעד ןופ לקניוו ןקידנפָאצ ןיא
 רעייז ףא ָאד ןבעל ןזיגריק יד .ףרָאד שיזיגריק-בלאה ,שיניארקוא
 םיוושיוט עגיה ןרָאװעג ןענַײז רענלארקוא יד ,ןָא םיניומדאק ןופ ,דרע
 יעגיסַײװ יד טעז עמ זא ןוא ,עמָאכלימ-טלעוו רעטשרע רעד ווערע
 ןזינראק עטצינשעג יד טימ ,סעקנילאוואז יד טימ סעטאכ עטכלאק
 ,סיוא ךיז טכוד ,רעכעד יד ףא "סעקנַאה, יד טימ ,רעטצנעפ יד אב
 טריפעגרעבירא טשרַאקַא ערעייז סעטאכ יד ןבָאה םיטאבעלאב יד זא
 רערעדנא ןא ץעגרע ןופ יצ רערימָאטישז א ןופ ,רעװאטלָאּפ א ןופ
 טלעטשעגקעווא ,רָאה א ףא טרעדנעעג טינ ,ןוא טנגעג רעשיניארקוא
 םאב ןוא ןקירא יד אב ,סעטרוי עקיטראלָאּפוק יד ןבעל ,ָאד טָא ייז
 ,עיזיגריק רעטַײװ רעד ןיא לכַײט-גראב ןקידנשיור ןוא ןקידנעמיוש

 ,עקירעדיג רָאּפ א טּפעלשעג ןבָאה ןגָאװ ןדעי-- רענעגעוו ייווצ
 ןוא ףרָאד ןיא ןרָאפעגנַײרא ןענַײז-- דרעפ עשיזיגריק עקיטפערק
 טריצאּפש ןבָאה עכלעוו ,סעפיוא יד ןשיװצ עמוהעמ א ןביוהעגפוא
 ןבעל ףרָאד ןטימניא טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה רענעגעוו יד ,טקארט ןפא
 ךיז טָאה עדַײבעג רעבלעז רעד ןיא .טארספרָאד ןופ עדַײבעג רעד
 עקידנעּפירקס יד רעביא .טריװלַאק ןופ גנוטלאווראפ יד ןענופעג ךיוא
 ןיא ,לּפערט עטסלטימ ,עטירד סָאד-- קענאג םענופ ךעלּפערט ייווצ
 --ןענאּפשרעבירא טפראדעג סע סָאה עמ ןוא ןכַארבעגנַײא ןעוועג
 י-ראפ ַײרד-- םעליוא רענעמוקעגּפָארא רעד ןָאטעג טָאש א ךיז טָאה
 לָאטיּפש ןיא גנולייה רעד ךָאנ ןענַײז סָאװ ,רעיימראטיור עטעדנווו
 ,טנוזעג סָאד ןקיטפערקרעטנוא ,טריװלָאק ןיא ,רעהא ןרָאװעג טקישעג
 ןעוועג ךיוא זיא ַײרד יד ןשיוװצ ,ןסייהעג סע טָאה ?עקווארּפָאּפ , ףא
 "ביק טימ ןשטנעמ-ןעילימאפ -- עטריוקאווע ףלע ןוא ,רעבליז ווָאקאי
 ןבילבעג לַײװרעד ןענַײז ךעלטניב יד ,ךעלקעּפ יד .םידיכעי ןוא רעד
 ,רענעגעוו יד ףא ןגיל

 ירָאפ רעד ןוא טריװלַאק ןופ רעציזרָאפ רעד -- סרעציזרָאפ ייווצ
 ןקידסעפטושעב רעייז טימ ןעמאזוצ ןבָאה -- טארספרָאד ןופ רעציז
 ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,רעיימראטיור ןטעדנוווראפ א-- ראטערקעס
 ןעוועג ןיוש ןיא ןוא רעִירפ ןכָאװ ייווצ טימ ?עקװארּפָאּפ , ףא רעהא
 ,שיט םאב ןסעזעג ןענַײז --ןעמעלא טימ ןוא ץלא טימ טנאקאב ָאד
 -ּפָארא יד ןופ ןדעי ןוא ,טסעג יד ךרוד ןרָאװעג טרעגאלאב זיא סָאװ
 ןעמעוו ןסָאלשאב ךָאנרעד ,טגערפעגסיוא לסיב א ,טקוקאב ענעמוקעג
 גונעג ןעװעג ןענַײז ףרָאד םעניא .ריטראווק ףא ןענעדרָאנַײא ןיהווו
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 "םיב ,טנאריטראווק א בוטש ןיא ךיז וצ ןעמענוצנַײרא ףא םינָאלאב
 א טָאה סָאװ ,ןשטנעמ א רעדָא ,רעיימראטיור ןטעדנוווראפ א טאר
 ,טנאה רעד ןיא ךאפ ןסוג

 םיובנראב ענווערעזאל עוועי געוו ןופ עדימ קראטש ,עלעדייא יד
 יד אב .סעסעכויעמ עסיורג א ָאד ןיא יז זא ,טליפרעד ךַײלג טָאה
 -רעד ןבָאה ייז ןעוו ,ןגיוא יד טלקניפעצ ךיז ןבָאה סרעציזרָאפ עדייב
 טינ ןלעװ סעקיגטריװלָאק יד .עשרעטקָאד-ןייצ א זיא יז זא ,טרעה
 ןיא עירָאטאלובמא רעד ןיא ןָאצ ןקנארק א טימ ןּפעלש ךיז ןפראד
 ,ףרָאד ןופ רעטעמָאליק קיצנאווצ ןופ ךעלאהעמ א-- עקווָאנעסענזַאװ

 --?ךיז טימ טכארבעג ךיוא ןטנעמורטסניא רעשפע טָאה ריא --
 ,טארספרָאד םענופ רעציזרָאפ רעד ריא אב טגערפעג טָאה

 ,ןזָאלרעביא טזומעג ךיא בָאה עלסערק יד ןוא ןישאמירָאב יד --
 ךיא בָאה ,ןכַײלג סָאד ןוא רעצירּפש א ,לגנעווצ א ,ןטַײקיניײלק רעבָא
 טנאה יד ןביוהעגפוא טָאה ענווערעזאל עוועי-- ,ךיז טימ טּפאכראפ
 ןױש טלָאװ יז יו טקנוּפ ,טַײז א ןיא ןוא ךייה רעד ןיא לסיב א
 ןענָאק לָאז יז ,ליומ סָאד רעטיירב ןענעפע ןטעב ןצעמע טלָאװעג
 ,עכָאלעמ ריא ןזַײװ

 טָאה סָאװ ,עלענאכ ךיוא טָאה קילב ןטשרע םענופ ןעמונעגסיוא
 סָאד טָא זא ,טסּוװרעד ךיז טָאה עמ ןעו .עקילעשזנא ןפורעגנָא ךיז
 טָאה ,ןסרוק-יינ טקידנעראפ טָאה לדיימ ענייש ןוא עטנוזעג ןוא עגנוי
 ןוא לקנעב ןַײז ןופ ךיז ןביוהעגרעטנוא טריװלַאק ןופ רעציזרָאפ רעד
 רעבינגעקטנא בוטש רעד ףֹא רעטצנעפ ןכרוד ןזיוװעגנָא ןעלענאכ
 | ,סאג רעד

 וצ ןייגנלרא טסעוװ--- .טגָאזעג רע טָאה-- ,ךיא ןיווװו ָאד טָא --
 ךיד בָאה ךיא זא ,ןגָאז ריא טסעװ ןוא ,בַײװ ןַײמ זיא ערוינ -- ןערוינ
 .עקטנאריטראווק א ראפ טקישעג

 ,ןגינעגראפ ןופ ןוא טַײהנגעלראפ ןופ ןרָאװעג טיור זיא עלענאכ
 םאב ,ףרָאד ןופ ןשטנעמ ןטשרע םאב ,עקלאמ א יװ ,ןעניוװ טעװ יז
 טימ ריא ףא ןָאטעג קוק א טָאה עשרעטקָאד-ןייצ יד עליפא !רעציזרָאפ
 ?דעװָאק אזא לדיימ גנוי א טמוק סָאװראפ .עניק

 טָאה עמ ןעוו ,ףרָאד םענופ סעצינטריולָאק ַײרד ןבָאה ןרעג רעייז
 בוטש ןיא ךיז וצ ןענעק ןלעװ ייז יצ ,טגערפעג ןוא ןפורעגסיורא ייז
 ןלעו ייז ,ָאא זא ,טרעפטנעעג ,רעיימראטיור עטעדנוווראפ ןעמענ
 יד לכיטּפָאק םענופ גערב א טימ טשיװעג ייז ןבָאה ַײברעד ,ןעמענ
 ,טנַארפ ןפא ןעוועג ןיז יד ןענַײז ןעיורפ ַײרד עלא אב .ןגיוא

 עטלא סָאד ריטראווק ףא ןענעדרַאוצנַײא ןעוועג זיא ךעלרעווש
 -עג ףיׂש רעד ףא ןענַײז סָאװ ,ןאמגראב עטיג ןוא לדנעמ ,קלָאפרַאּפ
 רעייז ןעזעגסיוא טָאה רעטלא רעד .ןווָאקאי ןוא ןעלענאכ ןבעל ןסעז
 ןגילקעװא טפראדעג רָאג םיא טלָאװ עמ ,שולָאכ א ,טכאוושעגּפָא
 בַײװ סָאד ןוא טלמערדעג טַײצ עצנאג יד טָאה רע ,לָאטיּפש א ןיא
 ,טעקרָאטעג םיא טָאה סנַײז

 .למערד -- ,טעכרוטשעג םיא יז טָאה -- ,לדנעמ ,סענָאמכאר בָאה --
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 ךיז וטסעװ ,ריטראווק א דלאב ןבעג וזדנוא טעװ עמ .טינ ףָאלש ,טינ
 . ,.ןגיילוצ

 םוצ טאהעג טָאה ,ןגױא יד ןפָא ןטלאהעג טָאה רע ןעוו ,לדנעמ
 :ענַײט ןייא רָאנ בַײװ

 טלָאװ עזנורפ ןיא ?רעהא ןּפעלש ךימ ןטעבעג ךיד טָאה רעוו --
 ..טסאל וצ ןַײז טינ םענייק ליו ךיא ?ןבראטש טנָאקעג טינ ךיא
 ,רָאפָאעל יופיוסעוו רָאפָאעמ יודיוסעי םָאדָא

 -ָאקשינ רָאג ךָאנ רע זיא יוזא ,געוו ןופ טכאוושעגּפָא זיא רע --
 ןגעו קורדנַלא םעד ןכאמ רעדניל טװװּורּפעג בַײװ סָאד טָאה -- ,עש
 ,טינ רימ ןפראדאב ךאס ןייק .ןעורּפָא ךיז ףראד רע --- .ןעלדנעמ ריא
 .ּפָאק םעד ןגיילוצ ףא לטעב א ןוא לרעמיצ ןיילק א ,לרעמיצ א רָאנ
 ןטעברא ,רעטַײװ ַײוװעלאה ,טנעה יד .ןיילא ךיז רימ ןענַאק ןענידאב
 ןבָאה ייז ,שיט ןרעביא טנעה עריא טקערטשעגסיוא טָאה יז -- .ךָאנ
 -גופ ,ךָאנ ןענַײז עכלעוו ,לגילפ עטנערבעגּפָא יו יוזא ,ןעזעגסיוא
 ,קירעדינ רָאנ ,ךיוה טינ ןַײז לָאז ,ןָאט ילפ א ךעיוקעב ,ןגעווטסעד
 .ךָאנ ייז ןענעק לסיב א ןעִילפ רעבָא

 רעביטש ענעדיישראפ ןיא ןוא ,טַײצ ןייק טרעיודעג טינ טָאה סע
 סע-- ,רעקידעבעל ןרָאװעג זיא ףרָאד םענופ סאג רעקיצנייא רעד ףא
 ,ןטנאריטראווק ןעמוקעגוצ ןענַײז

 רעד ןופ רעטצנעפ א ןיא טּפאלקעגנָא ןעמ טָאה טכאנאב טעּפש
 -עלאב יד .רעבליז ווָאקאי "ריטראווק, ןגָארקעג טָאה סע ּוװ ,עטאכ
 םעד טקעטשעגסיורא טָאה ,קאשולה עפראמ ,עטאכ רעד ןופ עטסָאב
 רעד ןיא טקוקעגנַײא ךיז עלַײװ עשּפיה א ןוא עקטרָאפ רעד ןיא ּפָאק
 ,רעטצנעפ ןרעטניה ןענאטשעג זיא סָאװ ,יורפ

 ךָאנ ןעמ טפָאלש ךַײא אב זא ,טניימעג בָאה'כ ,טקידלושטנא --
 קידנבָאה ,ןייגוצקעװא ףא טָארט א טכאמעג טָאה יורפ יד -- ,טינ
 ,טּפאלקעגנָא טָאה יז סָאװ ,עטָאראכ ,קיטנעק ,ןיוש

 ףָאלש רעד זיא ןעפראמ אב--?ענעמוקעגילנ יד ןופ טסיב וד --
 טלָאװעג ךיג יוזא טינ רָאג טָאה יז ןוא ןגיוא יד ןופ קעווא ןיוש
 ,טסאג ןטעּפש םעד ןזָאלּפָא

 ,עפראמ יװ ,לָאז סָאװ ,עגייא אזא ךָאנ ףרָאד ןיא ָאטינ זיא סע
 יז זיא גָאט ןצנאג א ןשטנעמ א טימ ךיז ןדיירוצכרוד ענדעשז ןַײז

 ,רעניה יד טימ רָאנ ןָאט וצ טָאה ,עמרעפ-סעפיוא רעד ףא ןיילא ענייא |
 ילמעלאה ,ייז טימ טענַײט ,ייז טלדיז ,ייז טרעסומ ,ייז וצ טדער יז
 ּוװ ,רעייא יד טינ ןגייל ,ךיז טליוװ ייז ּוװ ןעגנירּפש ,טינ ןגלָאפ יז
 ,רעגַײװש רעסיורג א לאלכיב זיא ,יײפָאמיט ,ןאמ סעפראמ .ףראד עמ
 יז ןעװ לַײװ ,םייה רעד ןיא טַײצ קיצניו רעייז רע זיא םעד ץוכ
 ןטרָאד זיא רע ,קעװא ןיהא רע טייג ,עמרעפיסעפיוא רעד ןופ טמוק
 ,רעטכעוו-טכאנ רעד

 ריא טימ טדערעגנָא ךיז טוג ןיוש עפראמ טנַײה טָאה ראפרעד
 טָאה רע .,ןרָאװעג ןלעפעג ריא זיא רעכָאב רעד .טנאריטראווק םעַײנ
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 -עג ןרעג רעייז ןוא ץלָאה טקאהעגנָא ,קירא ןופ רעסאוו טכארבעג
 םעד טדערעג ןבָאה ייז .טלייצרעד םיא טָאה יז סָאװ ,ץלא טרעה
 טציא .סעכיראעב-- יז ןוא ,רעציקעב טדערעג טָאה רע ,טנװָא ןצנאג
 טּפאלק לדיימ א ביוא .רעגַײנ ןשרעבַײװ טימ ןעוועג לופ עפראמ זיא
 סעּפע זא ,ןעמיס א ןזיא ,רעכָאב א וצ רעטצנעפ ןיא טכאנ עבלאה
 א םעד ןגעוו ךיז ןעמ טסיוורעד יֹוזאָיו רעבָא .ייז ןשיווצ ןאראפ זיא
 | ?רעיונעג לסיב

 עפראמ טָאה -- ?רופ ןייא ףא ,ןעמאזוצ טנַײה ןעמוקעג טַײז ריא --
 טיג ןוא ץרוק טָאה ענעי רָאנ ,סעומש א ןיא ןטערטנַײרא טוװּורּפעג
 :עקמורב א טימ טרעפטנעעג ןרעג

 ,,,לרופ ןייא ףא ,ָאי --
 עפראמ טָאה --- ,טפָאלש רע יצ ,ןָאט קוק א ךיא לעװ ןיוש טָא --

 | ,טגָאזעג
 ירעטכארטאב טינ ,יוזא טעשָאּפ ךיא בָאה סָאד .טינ ףראד עמ --

 ..טּפאלקעגנָא טייה
 ,לרעמיצ םעניילק ןיא ןװָאקאי וצ ןַײרא ןיוש זיא עפראמ רעבָא

 טיג יא רעכָאב רעד .סושער ןַײז ןיא ןבעגעגּפָא םיא טָאה יז סָאװ
 רעד ןיא ןָאטעג לקניפ א ריא וצ טָאה גיוא קידעבעל ןַײז ,ןפָאלשעג
 ,רעטצניפ

 טימ טגָאזעגנָא םיא עפראמ טָאה -- ,עינשיראב א ךיד טפור סע --
 ןיא ךיז ןבילראפ וצ ןזיוואב יז טָאה ךיג יוזא--- .רעטכעלעג ןליטש א
 ?רעירפ ןופ ןיוש ךיז טנעק ריא יצ ,ריד

 ?עינשיראב א ראפ סָאװ --
 סיורא זיא יז --.רימ ןופ רעסעב עמאטסימ טסייוו וד !סייוו'כ --

 .ןַאטוצנָא ךיז ןווָאקאי טַײקכעלגעמ א ןבעג יידעק ,רעקלא םענופ
 יראפ טימ טכארטעג ווָאקאי טָאה--??עלענאכ סע זיא ןעד יצ,

 ,רעטצנעפ ןיא קוק א ןבעגעג טָאה רע .דיירפ טימ ךיוא ןוא גנורעדנווװ
 סָאװ ,טנוה רעד .ףיוה ןיא סיורא זיא רע .ןעזעג טינ םענייק רעבָא
 רעזייב א טימ םיא ףא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז טָאה ,קיראש םיא טפור עמ
 ,זדלאה םאב לכלעפ סָאד ןָאטעג טעלג א םיא טָאה ווָאקאי ,יײלרעשטיר
 רימ --.םיא אב טגערפעג רע טָאה--?קיראש ,טינ ךימ טסנעקרעד,
 רעדיוו טָאה קיראש ."טנאקאב ךיז גָאטאב טנַײה ריד טימ ךָאד ןבָאה
 ךיז עשטשאל א ,טרעקראפ ,טַײקזיײב ןָא ןיוש רעבָא ,ןָאטעג עשטיר א
 טלָאװ רע יװ ,לעניש םענופ עלָאּפ יד ןָאטעג קעל א עליפא ןוא ןָאטעג
 טנעקרעד ןוא ןרָאקיז ןכאווש אזא טָאה רע סָאװ ,טקידלושטנא ךיז
 ,ןשטנעמ םענעגייא ןא טינ

 זיא עמ ןוא עקטילאק יד טנפעעגפוא ךיז טָאה'ס יװ ,טרעהרעד
 ןופ ןײגוצּפָא ןזיואב ןיוש טָאה סָאװ ,עלענאכ טָאה ,ףיוה ןופ סיורא
 ןקשטיניילק םעד .קירוצ ףא ךיז טרעקעגמוא ,ןאּפש עכעלטע רעיוט
 טכאמעגכרוד יז טָאה ,ןווָאקאי ןופ טלײטענּפָא יז טָאה סָאװ ,ךעלאהעמ
 רעטסטנעָאנ ריא ןעװעג טלָאװ רע יוװ ,קידנפיול טאמיק ,קידטעּפמיא
 טיג טַײצ לפיוו טסייו רעװ טָאה יז ןכלעוו ,טלעו רעד ףא שטנעמ
 ,ןעזעג
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 ,ליפעג ןעמעראוו א ןופ רעטגעוואב א ,ווָאקאי טָאה -- ,עלענאכ --
 ?ןפָארטעג סעּפע טָאה'ס---.ךיז וצ ןָאטעג יצ א ןוא יז ןעמונעגמורא

 רעייז ןרָאװעג טעשָאּפ רימ ןזיא'ס .ןפָארטעג טינרָאג טָאה'ס --

 ּפָאק א .שינעקיטש א ,ענשוד ,סייה ןיא רימ אב בוטש ןיא .קיטעמוא

 .קילג א ןיא רעציזרָאפ םאב ןעניוװ זא ,טניימעג בָאה'כ .ּפָאק א ףא
 זיא רע ןוא .רעדניק ץוט א רעׂשפע ,טפאשגנע אזא זיא םיא אב רָאנ
 .ףרָאד ןיא רעטסמערָא רעד ,עדאווא ,סעלָאּפ ןביז ןיא ןצּפאק א ךָאד
 ,למעלינוק א ,סיוא ךיז טזָאל ,לאלכיב ןוא

 ייזרָאפ ןגעו טסּוװרעד ךיז ץלא וטסָאה ,עלענאכ ,ךיג יוזא --
 ,טלכיימשעג ווָאקאי טָאה --?רעצ

 יו ןוא ,ונ .ץלא טעז עמ זא ,ןסיוורעד ךיז ןעמ ףראד סָאװ --
 ?טוג זיא ריד אב ?ריד אב זיא

 "אב יד ןוא ,רעמיצ ןרעדנוזאב א בָאה ךיא .טוג זיא רימ אב --
 .שטנעמ רערעַײט א זיא עטסָאבעל

 ..ערעילט ריד אב ןענַײז עלא --
 טגנידאבמוא לעווװכ ..ךיז ןגעװ טלייצרעד ץלא רימ טָאה יז --

 ,טערטרָאּפ ריא ןלָאמנָא
 ?ןעניפעג טינ ןיוש וטסעװ ןלָאמ וצ ןעיורפ ערענעש ןייק --
 ,לדיימ גולק א ךָאד טסיב וד .עלענאכ ,טינ ךיד ייטשראפיכ --
 ,טנעמילּפמָאק ןראפ קנאד א --
 טָאה ךעלעמאה עמיולש ?"טנעמילּפמָאק ןראפ, טסייה סָאװ --

 ךיא ןוא .עטכער א ענייא עליפא ןענופעג טינ ןעיורפ טנזיוט ןשיווצ
 ,ןענופעג בָאה

 ,קנאד א--- ךָאד ךיא גָאז --
 יד ּוװ ,ץאלּפ ןשיטריװלָאק םעד ַײבראפ ןעגנאגעגכרוד ןענַײז יז

 ןגָארקעג טנַײה ןבָאה עטרַיוקאווע יד ןוא רעיימראטיור עטעדנוווראפ
 .קינָאה לסיב א ןוא לפָאטראק ,לעמ שעדיוכ א ףא עווָאדאלק רעד ןיא
 בלאה א ,עבלוב לקעז א ריטראווק ןַײז ףא ןגָארטעגקעװא טָאה ווָאקאי
 -ָארּפ עבלעז יד ןגָארקעג טָאה ענאכ .קינָאה לּפעט א ןוא לעמ לקעז
 ,רעקיצניוו רָאנ ,ןטקוד

 א טציא עלענאכ טָאה--?ןעמוקאב וטסָאה לעמ ָאליק לפיוו --
 ,ןָאטעג גערפ

 ,טרעפטנעעג ווָאקאי טָאה -- ,ָאליק ןצכעז --
 -לֹוב לפיוו ,קינָאה לפיוו ןוא .ףלעווצ ןבעגעג ןעמ טָאה רימ --

 ,טגערפעגכָאנ ךיז רעטַײװ עלענאכ טָאה --?עב
 סע .טכאלעצ ךיז טָאה ווָאקאי--.םעד ןגעוו ףוא ןיוש רעה ,ונ --

 ןופ ןביוהעגפוא םיא טָאה יז זא ,קורדנַײא םעד ןכאמ טנָאקעג טָאה
 ,ךיז ןסיוורעד וצ יידעק ,טכאנאב ןריצאּפש םיא טימ קעווא ןוא ףָאלש
 ,ענַײז עטסָאבעלאב יד עליפא .ןגָארקעג טָאה רע עבלוב ָאליק לפיוו
 ,בוטש ןיא ןגעמראפ לסיב סָאד ןגָארטעגנַײרא טָאה רע ןעוו ,עפראמ
 טגערפ סע יװ ,גָאװ רעד ןגעװ טגערפעגסיוא יונעג יוזא טינ טָאה
 ,לדיימ סָאד םעד ןגעוו סיוא
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 ןיב ךיא סָאװ-- ,טגָאזעג עלענאכ טָאה -- ,ךיד טרעדנּוװ סע --
 -ָאליק .ןעועג טינ יוזא ךיא ןיב עמָאכלימ רעד ראפ .עשיטקארּפ אזא
 בָאה'כ רָאנ .טריסערעטניא קיניײװ רעייז ךימ ןבָאה ןטנופ ןוא ןעמארג
 -ידנענערב רעד ןופ קידנפיול .ןגיוא יד ןיא רעגנוה םעד ןעזעג ןיוש
 לצענעּפ א ךָאנ ךיז ןעיצ סָאװ ,טנעה ןעזעג ךיא בָאה ,עטיל רעק
 יזאלוװ ,ןעזעג בָאה'כ ןוא ,ןגיוצעג ךיז ךיוא טָאה טנאה ןַײמ ,טיורב
 .םעד טליפעג טוג ןיוש בָאה'כ .געוו ןפא ןלאפ ןשטנעמ עטכאמשראפ
 ,רעגנוה ןופ םאט

 -דיימ ןסעזעג ןענַײז גנוטלאווראפ-טריולָאק רעד ןופ קענאג ןפא
 ןווָאקאי טימ ןעמאזוצ טנַײה ןענַײז סָאװ ,רעיימראטיור ייווצ טימ ךעל
 ןיא קנאב ןייא ףא ןסעזעג זיא טאדלָאס ןייא .ףרָאד ןיא ןעמוקעגּפָארא
 רעקידנגעקטנא רעד ףא-- רעטייווצ רעד ןוא ,"קינילאמ,, ןשלדיימ א
 רעשיפרָאד א .עביסעמ רעמעראוו ןוא רעסיז אזא ןיא ךיוא קנאב
 ןַײז טרעכעפעג ןוא לּפערט ןטשרעטנוא ןפא ןסעזעג זיא ןאמערוועכ
 ךעלדיימ יד טימ םירעכָאב יד ןוא ,טליּפשעג טָאה רע ,עקׂשָאמראה
 :ןעגנוזעג ןבָאה
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 -עג ךיוא ןוא וויטָאמ םעד טּפאכעגרעטנוא לָאמאטימ טָאה עלענאכ
 -עגנָא ןא רָאנ ,עכאווש א ריא אב ןעוועג זיא םיטש א .ןעגניז ןעמונ
 עכלעוו ,רענעט יד ןופ גנובראפאב רעקירעיורט-ךעלסיז א טימ ,עמענ
 עפוג דיל יד .ליומ םענופ ןעמּוװשעגסיױרא ןטלאהעגנַײא ,ליטש ןענַײז
 סָאװ ,ןשטנעמ ןאראפ ןענַײז סע רָאנ ,עכעליירפ ןייק טינ ןעוועג זיא
 לסיב א ןַײרא ייז ןטכעלפ עידָאלעמ רעטסכעליירפ רעד ןיא עליפא
 ,רעיורט

 יז ווָאקאי טָאה-- ןצראה םאב טמענ סע ,ליוו רעייז טסגניז --
 ,טביולעג

 ..ןרעװ טינ ךיז ךיא ביללק עקטסיטרא ןייק --
 סָאװ ,לכַײט םאב רענייטש ייווצ ףא טצעזעגקעווא ךיז ןבָאה ייז

 טָאה עלענאכ .טלאּפשיגראב ןכיוה-טינ א ןופ טצײלפעגּפָארא טָאה
 -נַײא יז טָאה םענַאּפ סָאד ןוא לסקא יד ןיא ּפָאק םעד ןעמונעגנַײרא
 ,לטפָאק ריא ןיא טערוינעג

 ,ריא וצ טקורעגוצ ךיז רעטנעענ טָאה רע --?טלאק ריד זיא'ס --
 ,יז ןעמונעגמורא

 -לטימ ךָאד זיא סע .סייה קידנעטש זיא ָאד זא ,טניימעג בָאה'כ --
 ,טגָאזעג יז טָאה -- ,עיזא

 -רעדנופ גרעב יד ,עלענאכ ,טסעז וד ןוא ,סיורג זיא עיזא-לטימ --
 ,ייבש טימ טקעדאב קיביײא ןענַײז ןציּפש ערעייז .סנטַײװ

 יד ףא יינש םעד ןעז--וצפורא ןגיוא יד ןביוהעגפוא טָאה ענאכ
 ךייה רעד ןיא טָאה סע .ןעזעג טינ ןעמ טָאה יינש רָאנ ,גרעב ץיּפש
 סָאװ ,קיטשכורב רעקיזיר א יװ יוזא ,עבילה א סעּפע טצראוושעג
 ןבילבעג רעטרעווילגראפ א ןוא למיה ןופ עפוג ןכָארבעגּפָא ךיז טָאה
 ,ןטפולרעדניא ןעגנעה

200 



 -עג עלענאכ טָאה -- ,טלעוו קע ןרָאװעג ןפרָאװראפ ןענַײז רימ --
 ,לפרעד א-- ףרָאד ןייק טינ עליפא .ףרָאד ןפרָאװראפ אזא-- ,טלמרומ
 ןרָאפקעװא ןענעק ןלעװ רימ ןעוו ,טַײצ יד ןיוש ןעמ טבעלרעד יו
 ןבעל סָאװ ,ןזיגריק יד ןוא םירעוּפ עשיניארקוא יד ?םייהא ןענאדנופ
 ךיז קילעפוצ .ייז ןסעגראפ ןלעוװ רימ ןוא ,ןסעגראפ זדנוא ןלעװ ,ָאד
 ןזיוה-רָאפנַײא ןא ןיא יװ יוזא ךיז טלעטשעגּפָא קילעפוצ ,ןפָארטעג
 . ,געוו םאב

 -עמוא-- .ןפורעגּפָא ךיז ווָאקאי טָאה-- ,שרעדנא טכארט ךיא --
 ןטרָאד ךימ לָאז עמ זא ,ךיא ליוו ,טכאנ א רעביא קיטכענ ךיא ּווװ ,םוט
 ןטוג א ,רוּפש ןטוג א ןזָאלרעביא ליוו'כ .ןטוג םוצ ןענָאמרעד ךָאנרעד
 -ענוצ א ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא ,טרָאװ טוג א טגָאזעג ןצעמע ,ליפעג
 ,לקניוו ןטמאר

 א ,רעטוג א ןעוװװעג זיא טָא--ןגָאז לָאז עמ זא ,טסליװ וד --
 ?שטנעמ רעקיטכיצ

 טקיטכענעגרעביא טינ ךָאנ ךיא בָאה עטסָאבעלאב ןַײמ אב --
 בָאה'כ .םייה רעד ןיא לסיב א ןיוש ךיז ליפ'כ רָאנ ,טכאנ ןייא עליפא
 -עג ןזיא טנָארּפ ןפא רימ אב ןעוו ,עלענאכ ,טסייוו .לקניוו שימייה א
 א ןיא ,בוטש א ןיא ןַײרא ןגעלפ רימ ןעוו !ורּפָא רעסעמע רעד ןעוו
 יוזא ןיב'כ .טנעו יד ףא סעיפארגָאטָאפ יד ףא טקוקעג בָאה'כ .עטאכ
 ,ןעלקניוו עקיבוטש ביל בָאה'כ .ץאק א יװ

 ..ץאק א יװ יוזא, .לבצנאמ א רימ ךיוא --
 יללה טגָאזעג וָאקאי טָאה-- ,ןקידנע ךיז טעװ עמַָאכלימ יד --

 יד רָאנ ךימ טקערש סע ..םייחא ןרעקמוא ךיז ןלעוו רימ -- ,רעט
 ,טנַײרפ טימ שינעגעגאב ןַײמ ןופ עגער עטשרע יד ,טונימ עטשרע
 ןקרעמאב עגער רעטשרע רענעי ןיא רָאנ לעוו'כ ביוא ...עטנעקאב טימ
 רימ אב ךיז טעװ ,סענַאמכאר ןופ ,דַײלטימ ןופ קורדסיוא ןא ייז אב
 .עמָאשענ רעד ןיא ןרעקרעביא ץלא

 ,סנייצלא ריד זיאס--.טגערפעג עלענאכ טָאה-- ?ךיא ןוא ,ונ --
 ?ריד ףא קוק ךיא יוזאיוו

 ךיז טָאה ווָאקאי זא ,עטכירעגמוא אזא ןעװעג זיא עגארפ יד
 .ןרעפטנע וצ סָאװ ,טסּוװעג טינ ןוא ןריולראפ

 יװ ,טצעזעגרָאפ עלענאכ טָאה-- ,סעמע םעד ןגָאז ריד לעוו'כ --
 ךיז יז געמ ראפרעד ןוא ,רעטנעָאנ א ,רענעגייא ןא רעייז שטנעמ א
 יד ןבײלקרעביא טינ ןוא דייר עריא ןיא קראטש ןצענערגאב טינ
 ןופ ,סעמע םעד ןגָאז ריד לעוו'כ -- .סיורא טגנערב יז סָאװ ,רעטרעוו
 ןגָארקעג ךיא בָאה ,ןעזרעד ךיד בָא/ ןיא סָאװ ,טונימ רעטשרע רעד
 ?סענָאמכאר-- ליפעג טכעלש א ןעד זיא סע ..סענָאמכאר ריד ףא

 סָאד סיפ יד אב טשיורעג רָאנ טָאה סע .ןעוועג ליטש זיא עלַײװ א
 רעטכעלעג סָאד רעהא ןגָארטרעד ךיז טָאה טביוטראפ ןוא ,לכַײט-גראב
 "טריולַאק רעד ןופ קענאג ןפא ןסעזעג ןענַײז עכלעוו ,ךעלדיימ יד ןופ
 ,גנוטלאווראפ

 ןגַײוװשליטש ןכָאנ ווָאקאי טָאה -- ,ליפעג טוג א זיא סענַאמכאר --
 עכעלשטנעמ עטסעב יד ןופ רענייא עמאטסימ זיא'ס--- .ןפורעגנָא ךיז
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 טדגעוו'ס רעבָא .עַײכ א וצ ,שטנעמ א וצ סענָאמכאר ,דַײלטימ .ןליפעג
 ןבָאה לָאז עמ זא ,טינ ליוו ןוא טינ ףראד ךיא .ןעמעוו וצ ןוא יוװ ךיז
 ,דניק ןייק טינ ןוא ןקָאז ןייק טינ ןיב'כ .סענַאמכאר רימ ףא

 -רעדפא וטסיב ,יוזא ביוא .טקידיילאב עקאט ךיז טסָאה ,רָאנ עז --
 -עגוצ ךיז ןוא לסקא ריא ןגיובעגנָא טָאה עלענאכ-- ,דניק א ןסעמע
 ךיא .סענַאמכאר טינ ,סענַאמכאר ַאי--.עציײלּפ סווָאקאי וצ טעילוט
 עדייב ,םייהא ךיז ןרעקוצמוא טספָאה וד ,םייהא ךיז ןרעקוצמוא ףָאה
 ..?ןפערט עקאט ייז רימ ןלעװ יצ .ענעגייא ערעזדנוא ןפערט רימ ןפָאה
 ךיא ,טסייוו וד ןוא ...ןוא ...טלאק רימ זיא'ס .,?יוזא וטסציז סָאװ ,ונ
 ...ריד וצ טניווװעגוצ ןיוש ךיז בָאה

 טשוק עמ יװ ,שוק א ןבעגעג יז טָאה רע -- ,עלענאכ ,ךיוא ךיא --
 טָאה יז ,ןּפיל עריא וצ ןלאפעגוצ רע זיא ךָאנרעד ,קאב ןיא ,דניק א
 .טרעפטנעעג טינ ןשוק יד ףא רָאנ ,טיירדעגקעווא טינ ןּפיל יד

 טעשַאּפ טסיב -- .טעשטּפעשעג יז טָאה ---!טלָאה ךימ ןעד טסָאה --
 וטסעוו ,לדיימ שיפרָאד א טימ ןענאקאב ךיז טסעוװ .שוק א ןיא ענדעשז
 .יז ןשוק

 וָאקאי טָאה --?ביל טינ ךיד בָאה ךיא זא ,וטסניימ סָאװראפ --
 רעייז רימ טסיב---.ריא וצ טדערעג ,ןרעה וצ םיוק ,ליטש יוזא ךיוא
 ,ןצראה םוצ

 טָאה עמ .עשיטקארּפ א ןיב'כ-- טגָאזעג ןיילא ךָאד טסָאה ֹוד --
 ,ךעלדיימ עשיטקארּפ טינ רעבָא ,רעבַײװ עשיטקארּפ טלָאה

 ךאז ןייא רָאנ ..טסיב וד יו אזא ,עלענאכ ,רימ טסלעפעג וד --
 ,סענָאמכאר ןייק טינ רימ ףא בָאה ,ןטעב ךיד ךיא לעװ

 ליטש ןוא ןעוועג םיקסאמ יז זיא -- ,סענַאמכאר ןָא ןַײז לָאז ,טוג --
 ,ןיילא ךיז וצ טכאלעג

 ןרעביא ןריצאּפש ןעלענאכ ןוא ןווָאקאי ןעזעג ןעמ טָאה טנװָא ןדעי
 א םענייא ןיא ןעו ,שעדיכ ןייק ןעוועג טינ םענייק ראפ זיא ,ףרָאד
 ךיז ןבָאה ייז ןוא טארספרָאד ןיא ןעמוקעגנילרא לרָאּפ סָאד זיא גָאט
 יד ךיוא ןוא ראטערקעס רעד ,טאר ןופ רעציזרָאפ רעד ."ןבירשראפ;
 קלָאפרַאּפ ןגנוי םעד ןבָאה ,ַײברעד ןעוועג זיא סָאװ ,ןרעמארפוא
 -ירא ךיז טָאה עלענאכ .סטוגסָאדלא ןשטנּוװעג ןוא טנעה יד טקירדעג
 ענַײז עטסָאבעלאב יד סָאװ ,לרעמיצ םעניא ןווָאקאי וצ ןבילקעגרעב
 רעד ךָאנ ,ןגרָאמ ףא ךַײלג ןיֹוש ןוא ,ןבעגעגּפָא רעלרפ ךָאנ םיא טָאה
 סָאד .עקנישאמייינ א ןּפאלק ןעמונעג ןטרָאד טָאה ,ענעסאכ רעליטש
 -ייגעג ךיז טָאה םעליוא רעד .טאטשראווייינ א ןרָאװעג זיא לרעמיצ
 ןיא טסנוק עסיורג ןזיוואבסיורא טָאה יז ,עכַאלעמ סעלענאכ ןיא טקיט
 ,ךעלדײלק עַײנ טאמיק ייווצ דיילק טלא ןא ןופ ןכאמ ,ןעיינרעביא
 ראפ ךעלזייה רָאּפ ייוצ ןזיוה עגנאל רַאּפ ןייא ןופ ןריקראמסיוא
 סע רעכלעוו אב ,עטרעױוּפ א זא ,טכאמעג ךיוא ךיז טָאה'ס .רעדניק
 ,ףָאטש ַײנ לקיטש א ןטסאק ריא ןופ קעד ןפא ןגעלעג גנאלנרָאי זיא
 -ראפ ,טנעה סעלענאכ ןיא ןבעגנַײרא ןסָאלשאב ,ךעלדנע ,סע טָאה
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 סעּפע ,לקיטנא ןא םעד ןופ ןכאמ טעװ יז זא ,ריא ףֹא ךיז קידנזָאל
 ענאקעמ ןוא ןקיווק ךיז טימרעד טעװ ףרָאד עצנאג סָאד זא ,סכעלעזא
 -אכ זא ,טסוװאב טוג ןעוועג ןיוש זיא ןעמעלא .ןרעמיטנגייא יד ןַײז
 ,סאלק ןטשרע ןופ ןרעטיינ א זיא עלענ

 -ָאנאוויא יליסאוו ,טריװלַאק ןופ רעציזרָאפ רעד טָאה ןווָאקאי וצ
 :טגָאזעג יוזא ,שטיוו

 "עג טעװ ןקאב ענַײד ןופ זא ,טעברא ןא ןבעג ריד ןלעוװ רימ --
 -יוכ א ןיא זא ,ןטכיראפ יוזא ךיז טסעוװ וד .ךלימ טימ ןצירּפש ןעמ
 ..ןענעקרעד טינ ךיד ןעמ טעוװ םורא ייווצ-שעד

 ווָאקאי ."עקיכלימ, א ,עטוג א ןעוועג עקאט זיא טעברא יד ןוא
 ןבָאה סָאװ ,סעקינטריװלָאק יד אב רעַײטש-ךלימ םעד ןעמונעגּפָא טָאה
 ,עמייהעב א ןופ רעטיל ליפיוזא ןוא ליפיוזא-- סעמייהעב ענעגייא
 .טנעצָארּפ 29 ןַײז טפראדעג ךלימ רעד ןופ טַײקטעפ יד טָאה ײברעד
 ביוא ;ךלימ רעמ ןעגנערב ןעמ ףראד ,רעקינייװ זיא טַײקטעפ ביוא
 עגנירג א--טעשָאּפ ןוא טסָארּפ .ךלימ רעקינייװ זיא---רעמ טַײקטעפ
 -לָאק ןופ טלאהסיוא ןפא ןעוועג זיא רע סָאװ ,םעד ץוכ ןוא .עכַאלעמ
 -רעטוּפ רעד טלאהעג ןכעלשעדיוכ טלָאצעג ךיוא ךָאנ םיא טָאה ,טריוו
 ,רעטעבראטימ רענטאטש א סלא טנכעראפ ןעוועג זיא רע ּוװ ,דָאוװאז

 -אג רעלָאמש ןוא רעגנאל רעד ןופ קע ןיא ,עמרעפיךלימ רעד ףא
 ווָאקאי טָאה ,לאטשיוק רעד וצ טיובעגוצ ןסיורדנופ זיא סָאװ ,יירעל
 ליד ןפא--טפאשטריו רעצנאג ןַײז טימ טיײירּפשעגרעדנאנאפ ךיז
 עצילָאּפ רעד ףא ,רעטסעמ-ךלימ רעד ,סענָאדיב יד ןענאטשעג ןענַײז
 ןופ סעבָארּפ יד יז ןיא ןעמענ וצ ףא ךעלעשעלפ יד-- טנאוו רעד אב
 -טעקיטע ייז ףא עטּפעלקעגפוא טימ ,ךעלעשעלפ ייר עגנאל א ,ךלימ
 א טימ טמאצעגמורא ןעוועג זיא יירעלאג יד .קײטּפא ןא ןיא יו ,סעק
 ןופ סיורא ייז טזָאל עמ ןעוו ,סעמייהעב יד יידעק ,קינטעכאטש ןכיוה
 ,לעט א ןכאמ טינ טַײקשיטאבעלאב רעד ןופ ןלָאז ,לאטש

 ןטשרע םעניא טעדנַײרפאב ךיז ווָאקאי טָאה סנרעקלעמ יד טימ
 ,עטוינא .עמרעפ רעד ףא ןזיוואב ךיז טָאה רע ןעוו ,ןגרָאמירפ ןעירפ
 ךאד םענופ ןעמענּפָארא ןווָאקאי ןטעבעג טָאה ,לדיימ קירָאינצעביז א
 טָאה וװָאקאי .טרעגלאווראפ טאהעג ןטרָאד ךיז טָאה סָאװ ,עליוו יד
 םיוק ןוא ךאד ,יורטש טימ ןטעבעגנָא ,ןכאלפ ןפא טרעטעלקעגפורא
 ןלאפעגנַײרא זיא רע יו ,דנאר םענופ טירט ייווצ ןכאמ וצ ןזיוואב
 -געה ןבילבעג ןוא עקלאב א ראפ טּפאכעגנָא ךיז טָאה רע ,ךָאל א ןיא
 ,ןטפולרעדניא ןעג

 וצ ןעלרשעג סנרעקלעמ יד ןבָאה --!עריומ טינ בָאה !גנירּפש --
 טימ םיא ןפאכרעטנוא יידעק ,דָאר א ןיא ךיז טלעטשעגסיוא ןוא םיא
 ,טנעה יד

 -וצנילרא ןעוועג עכיוז טינ ךָאנ זיא לבצנאמ ןייא ןייק עמאטסימ
 ,סמערָא עשַייורפ עטיירּפשעצילרט ליפיוזא ןיא קיטַײצכַײלג ןלאפ
 ,לגיוו םעראוו ,ךייוו א ןיא יו יוזא ,ייז ןיא ןפָארטעגנַײרא טָאה רע
 נוי יד טָאה ,ליד ןפא סיפ יד טימ ןענאטשעג ןיוש זיא ווָאקאי ןעוו
 ןוא לאטש ןופ סעמייהעב יד זא ,טכאלעצ ךיז יוזא עטוינא עקשטיג
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 ךיז ןבָאה ,לאטש רערעדנא רעד ןיא ,טנאוו רעד רעטניה ךעלבלעק יד
 ,טעקומעצ

 א ,ענווַאנאװיא עיסאטסאנא ,עמרעפ רעד ןופ ןרעטלאווראפ יד
 רָאנ זיא ,טפאשרעריפנָא ריא ןיא טכיירגרעד יז סָאװ ,ץלא סָאװ ,יורפ
 לָאק ןכייוו ןבלעז ןטימ טָאה ,לָאק ןקידנטעב ,ןכייוו א טימ ,ןטוג טימ
 ;:ליטש רעד ןיא ןעקטוינא טימ ןענַײטסױא ךיז טווּורּפעג ןריא

 ןפא ןכירקפורא טנָאקעג טינ וטסָאה ןיילא .טינרָאג ךיז טסמעש --
 םעד .ךעלגניי יד ןופ רעסעב רעמייב עלא ףא ךָאד טסכירק ?ךאד
 ...עיצארעּפָא ערעווש א טכאמעג גנאל טינ ןעמ טָאה רעכָאב

 רעד ףא "טקנוּפ-ךלימ, ןַײז ףא ןעמוק טינ לָאז ווָאקאי ירפ יװ
 ךעלגירק ערעייז טימ סעצינטריוולָאק יד רעִירפ ךָאנ ןעמוק ,עמרעפ
 עקשטעילראמ רענייר א טימ עטקעדעגרעביא ןביוא ןופ ,סרעמע ןוא
 ךלימ יד .טלסַײװעג דנאגאכָאנ טָאה ןווָאקאי אב גיוא ןיא .לכיט רעדָא
 ךָאנרעד ,רעטסעמ-ךלימ ןכעלכיוה ןוא ןלָאמש א ןיא טמָארטשעג טָאה
 יו ,טרעהעג ךיוא ךיז טָאה לאטש רעד ןופ ןוא ,ןָאדיב ןקיכַײב ןיא
 ,טרעהעג טָאה רע .לדנגער קיכלימ קידנאנאכָאנ ליטש א טפירט סע
 יז עכלעוו ,סעמייהעב יד טימ ךרוד ךיז ןדייר סנרעקלעמ יד יװ
 ,קִיור , ,!טרָא ןא ףא ייטש ,טינ ךיז עוועקירב ,עקנירעַײט ,ונ , :ןקלעמ
 יירעלאג רעד ףא "..עמָאכאכ א וטסיב יוזא טָא ,קִיור ,עקשטצעינאמ
 "אי וצ ןרעהעג ייז ןופ רַאּפ א ,סענָאדיב קילדנעצ א רעכעה טייטש
 סנרעקלעמ יד .עמרעפ רעד ראפ עפוג ןענַײז עקירעביא יד ,ןווָאק
 סרעמע עסַײװ עטרילאמע יד לאטש רעד ןופ ןגָארט ןייא ןיא ןטלאה
 ןסיג ייז סָאװ ,ךלימ רעמעראוו רענעקלַאמעגסױא סָאװרַאנ רעד טימ
 .ןענָאדיב יד ןיא ןַײרא

 אב .רעבעג א ךיוא רָאנ ,רעמענ א רָאנ טינ ןעוועג זיא ווָאקאי
 ןעמעו ,ןשטנעמ יד ןופ לטעצ א טגיל עלעשיט ןיילק ןַײז ףא ,םיא
 ,עטריוקאווע סָאד ןענַײז טּפיוהרעד .ךלימ גָאט ןדעי טיג טריװלַאק רעד
 ,לגירק סנאמגראב עטיג ןיא ךלימ רעטיל א ןַײרא טסיג רע ןעוו
 ;וצ לָאמ ןדעי עטלא יד םיא טשטניוו

 ,ןעקנאד וצ טָאג ..רערעַײט ,ןַײז טנוזעג ןוא ןבעל טסלָאז וד --
 יד ןרעה רָאּפור םוצ טיײג רע .רעסעב ןיוש זיא ןעלדנעמ ןַײמ
 ...ָארויבמרָאפניװַאס

 ריא טגנאלרעד יז ןעו ,ענווערעזאל עוװעי עשרעטקָאד-ןייצ יד
 :ןענָאמרעד וצ ביל יז טָאה ,לגירק

 זיא -- עקשטעבמָאלּפ א ,ןָאצ א רעמָאט ,טעברא טעניבאק ןַײמ ---
 ,עטיב

 -רָאג טימ ךיז טלייט סָאװ ,לדיימ א ףורא טערט יירעלאג רעד ףא
 ,ןקאב עטיור :ףרָאד ןיא ךעלדיימ עשיניארקוא ערעדנא ןופ סיוא טינ
 ,סעִיװ ןוא ןעמערב עקיטכיל עכלעזא ךיוא ןוא ּפָאק ןפא רָאה עקיטכיל
 רעטלאק א !זיא'ס ביוא .ןגיוא עיולב-לעה רָאּפ א ןעמערישאב סָאװ
 -עשוילּפ א ןיא ןוא לכיט טקירטשעג םעראוו א ןיא יז זיא ,ןגרָאמירפ
 עגנוי עׂשיפרָאד ערעדנא יד אב יװ טארוקא-- עלעקעס ןצרוק םענ
 ךיז טזַײװאב לדיימ עקיזָאד סָאד רָאנ יו רעבָא .ךעלדיימ ןוא ןעיורפ
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 ןופ גנאגכרוד ןגנע ןיא געוו א ריא ראפ ןעמ טכאמ ,עמרעפ רעד ףא
 ענינ ,ןגרָאמטוג א, ןטַײז עלא ןופ ךיז ןגָארט סע ,יירעלאג רעד
 .טרָאװ טוג א ןגָאז ריא ליוו עצינטריװלַאק עדעי ןוא ,"ענוועייגרעס

 עלא לֵַײװ ,ראפרעד רעשפע .ןרערעל א זיא ענוועייגרעס ענינ
 ןווָאקאי זיא יז לַײװ ,ראפרעד רעשפע ןוא ײשּפָא אזא ריא ראפ ןבָאה
 א ריא ראפ לע;צעּפס ןבױהעגנָא לָאמנייא רע טָאה ,ןלעפעג קראטש
 ןוא טנאמש עצנאג יד ןביוא ןופ ןעמונעגּפָארא טָאה רע ,ןָאדיב םעַײנ
 .לגירק סענוועייגרעס ענינ ןיא ןסָאגעגנַײרא סע

 --.טגָאזעג יז טָאה -- ,סטעפ עצנאג סָאד ּפָא רימ ךָאד טיג ריא --

 ,עציולאק א ךלימ יד ןבעג רעלרפ ףראד עמ
 ןַײז טגילה ןיוש לָאז רָאנ -- ,טּפאכעג ךיז ווָאקאי טָאה -- ,סעמע --

 ענעגייא ןייק טינ טָאה ריא .ןָאט עציולאק א ךיא לעװ ןגרָאמ .יוזא
 ?עמייהעב

 ,לאלכיב ןוא ,רָאי ערעדנא סָאד ,גנאל טינ ָאד ןיוװ ךיא ,ןיינ --
 ?עמייהעב א עקרערעל א ףראד סָאװ בילוצ

 -עקירט טינ לָאז סע ,ךלימ עטעפ ןעקנירט טפראד ריא רעבָא --
 ,זדלאה ןיא ןענ

 ,עצייא רעד ראפ קנאד א --
 -נא ןפא רענייא טקוקעג עטַײמסײב ,טכאלעצ ךיז עדייב ןבָאה יז

 ןעזרעד טלָאװעג רעדָא ןעזרעד טלָאװ ייז ןופ רערעדעי יװ ,ןרעד
 ףראד עמ ןוא ןלעפעג זיא סע סָאװ ,ךירטש ןוואקישט א ןטייווצ םאב
 -- ,טכארטעג ווָאקאי טָאה -- ,לדיימ ליוװ אראס, ,ןעקנעדעגראפ םיא
 ?ןלָאמנָא יז טגנידאבמוא לעוו'כ

 ןדעי ווָאקאי טָאה ,עמרעפ רעד ןופ ןוא *ענַײז , ,ךלימ ןענַאדיב יד
 ךיז טָאה סע ּוװ ,ףרָאד ןסיורג ןקידסענייכש ןיא טריפעגּפָא ןגרָאמירפ
 א טימ רָאנ ,ןיילא טינ רע זיא ןרָאפעג .דָאװאז-רעטוּפ רעד ןענופעג
 ןענַײז ןרָאפ וצ םינָאלאב .רערעדנא ןא טימ לָאמ סעדעי ,ןרעקלעמ
 "אוויא עיסאטסאנא ,עמרעפ רעד ןופ ןרעטלאווראפ יד .גונעג ןעוועג
 ,טלָאװעג טינ רענייק טָאה רעירפ .טרעדנּוװעג עליפא ךיז טָאה ,ענווָאנ
 .ןעשאי טימ רופ רעד ףא ןציז ליוו ערעדעי ,ךיז ןעמ טגירק טציא
 סװָאקאי זיא רָאפסיורא ןטשרע םוצ גנוטיירגוצ רעד סייב ,סעמע
 .סנרעקלעמ יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןלאפעג לסיב א סעווישכ ןוא דעװַאק
 -מוא ןעוועג םיא זיא ןגָאװ-ןוא-דרעפ א ןענאּפשנַײא ןופ עכָאלעמ יד
 -ירבעג טָאה --ןסייהעג סע טָאה ?טענרָאק ,-- לדרעפ סָאד .טנאקאב
 ןוא ּפָאק םעד טיירדעג ,ןרעדנא ןא טימ ןוא סופ ןייא טימ טעוועק
 טָאה ןפלָאהעגסיױורא .םענַײז סָאבעלאב םעַײנ םעד ןסײבנײא טלָאװעג
 ,טוג רעייז טגלָאפעג ?טענרָאק , טָאה ריא .עקרוינ

 טָאה רע רעדייא ,ווָאקאי טָאה ,ןגָאװ ןגנירג ןטימ ,סגעווקירוצ ףא
 ןַײז ןבעל ךיז טלעטשעגּפָא לָאמטּפָא ,עמרעפ רעד וצ טעווערעקראפ
 א עלַײװ א יידעק ,רעיוט םוצ סיורא ןאד טגעלפ עלענאכ ןוא ,בוטש
 ןקאב יד ,סעמע .טכיראפ טוג ךיז טָאה עלענאכ .םיא טימ ןָאט דער
 ןיב טָאה יז ,ךעלטיור ןגיוא יד ןוא עכיילב ןעוועג ריא אב ןענַײז
 ,ּפמָאליזאג א אב עקנישאמייינ רעד ףא טיינעג ןטנװָא יד ןיא טעּפש

205 



 ,לרעדיוג טעפ א--לרעדיוג א ריא אב ךיז ןזיואב טָאה סע רָאנ
 ןקוק טינ םעד ףא ןָאק ווָאקאי

 יז רע טגערפ--?ריד וצ סע טמוק יו --
 ,זדלאה םעד ןוויקעב ףוא טבייה יז ןוא---!טינ ריד טלעפעג'ס --

 ?לרעדיוג ןייש ןייק טינ זיא'ס--.טכאל יז ,םיא טימ ךיז טצייר יז
 ,טינ ריד טסאּפ סע --
 טייגראפ יז ,רעדיו טכאל יז ןוא---?ןָאטניהא סע ךיא לָאז ּווװ --

 ,רעטכעלעג א ןיא ךיז
 ןענעגעגאב ןפָאלעגסיורא עלענאכ זיא ןגרָאמירפ א םענייא ןיא

 ןגעקטנא ןגָאװ םעד ןלעטשּפָא ןזיוואב ךָאנ טָאה רע רעדייא ,ןוװָאקאי
 ,רעטצנעפ ריא

 --?דָאװאז-רעטוּפ ןופ טרעקעגמוא ירפ יוזא ןיוש ךיז טסָאה --
 ,טגערפעג םיא יז טָאה

 -עשעלפ יד ןָאטעג יירד א ,סקיכלימ לסיב סָאד ןבעגעגּפָא ,ָאי --
 ,םייהא קירוצ ןוא-- עגופירטנעצ רעד ףא ךעל

 ןפא ןזיוװעגנָא טָאה יז--??טארבָא, םעד וטסריפ ןעמעוו ןֹוא --
 ןַאדיב ןופ ןרעיוא יד ךרוד .ןגָאװ ןטימניא ןענאטשעג זיא סָאװ ,ןָאדיב
 עטשרעבייא יד וצ ענעדנובעגוצ א ,קירטש א ןגיוצעגכרוד ןעוועג זיא
 ,סעניבארד

 ךעלמירייזאכ עריא ,עכישטנעדיד רעד וצ ןריפּפָא םיא ליוו ךיא --
 .ןעװעדָאהרעטנוא ייז ףראד עמ ןוא ענעטָארעג ןייק טינ ןענַײז

 וטסיב סָאװ ?טינ וטסָאה עכישטנעדיד רעד ןופ ערעכליב ןייק --
 ?ןטוכעמ א ראפ ריא טימ

 טוורּפעג בָאה ךיא-- םינַאטוכעמ ענייצלא רימ אב ןענַײז עלא --
 עטוג עכלעזא .םענָאּפ ךעלקירדסיוא ןא רעייז זיא ריא אב .ןלָאמנָא יז
 עכעלרע ןא .עטרעױּפ רעטעװערָאהעגסױא רעטלא ןא ןופ ןכירטש
 ,טינ יז טָאה לזאמ ןייק רָאנ ,עמָאשענ

 --?"טארבָא, ןענַאדיב וטסגנערב ,טסלָאמ וד ןעמעוו ,ןעמעלא --
 ,טלכיימשעג שינַאריא טָאה עלענאכ

 -וּפ רעד -- .טרעדנווועג ךיז ווָאקאי טָאה ---?ךיד סע טרא סָאװ --
 ,רָאטאראּפעס ןכָאנ ךלימ ענעמונעגּפָארא יד טינ ףראד דָאװאז-רעט
 טכארבעג ךיא בָאה לָאמ עכעלטע ,ךָאד טסייוו וד .ּפָא רימ טיג רע ןוא
 ךימ ןבָאה סָאװ ,ערעדנא ראפ ךיא ריפ טציא ,עטסָאבעלאב רעזדנוא
 ,ןטעבעג

 ?םעד ראפ סעּפע ריד ןביג ייז --
 ,קנאד א ןגָאז ייז --
 ףא ןיוש ךיד ךיא בָאה טנעקרעד ,רָאנ רעה ?טינרָאג רעמ ןוא --

 ,טסּוװעג טינ ץלא ךָאנ ךיא בָאה ,אזא טסיב וד זא רָאנ ,ףיש רעד
 ןייק טינ ןוא ?טארבָא, םעד ןבעגוצּפָא רָאנ טסָאה ֹוד סָאװ ,קילג א
 ,ךלימ

 ,ּפָא ךיוא ךיא ביג ךלימ --
 יראפ טימ עלופ ,ןגױא עריא טלעטשעגנָא םיא ףא טָאה עלענאכ

 ,גנורעדנּווװ
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 ?ךלימ עקירעביא וטסמענ ּוװ !ךיוא ךלימ --
 ,ךלימ יד דָאװאז ןפא גנערב ךיא .עטכישעג עשיראנ א זיא'ס --

 ןבירשראפ רימ אב זיא'ס יװ ,רעמ ּפָא ביג ךיא זא ,ךיז טמוקאב'ס ןוא
 עטירד סָאד ,יוזא לָאמ עטייווצ סָאד ,יוזא לָאמ ןייא ,לכיב ןַײמ ןיא
 -ךלימ ןַײמ זא ,טּפאכעג ךיז טשרע ךיא בָאה ךָאנרעד .יוזא לָאמ
 ךיז טָאה לַײװרעד ןוא ,ונ .רעקינייו טזַײװ רע ,טעוועשלאפ רעטסעמ
 ,ךלימ עקירעביא רימ אב ןבילקעגנָא

 ?טימרעד ןָאטעג וטסָאה סָאװ זיא --
 ןעוועג רימ אב זיא'ס ביוא .ןָאט טפראדאב טָאה עמ סָאװ ,סָאד --

 ןבעגעגּפָא ןבָאה עכישטנעדיד רעדָא עכישטבָארָאג יד זא ,ןבירשראפ
 -ראפ ןוא רעטיל ףניפ ןפרָאװעגפורא ךיא בָאה ,רעטיל קיצפופ וצ
 ךיא בָאה ןעיטסאנ .קיצפופ ןוא ףניפ ןבעגעגּפָא ןבָאה ייז זא ,טנכייצ
 רעמ--ןצנאגניא רעַײטש םעד טליפעגסיוא ןיוש טָאה יז זא ,טגָאזעג
 .ןגָארט טינ יז ףראד ךלימ ןייק

 -כאר וטסָאה ןעמעלא ףא .טסיב וד רעקניטוג אראס ,רָאנ עז --
 טיג טָאה עלענאכ--?סענָאמכאר וטסָאה ןיילא ךיז ףא ןוא .סענָאמ
 ףא ,ךעליוה ןַײז ףא טקוקעג רעמ טָאה יז ,םענָאּפ ןַײז ףא טקוקעג
 ןיא ,עפילאג ןזיוה יד ףא ,עקרָאיטסאנמיג רעטעװעקאילבעגּפָא ןַײז
 עלענאכ עקאט .עטאל עסיורג א טעוװעקוטשעגנַײרא זיא סע עכלעוו
 ,טגיילעג עטאל יד טָאה ןיילא

 ןפא ךלימ יד ןפיוקראפ רעשפע ?רימ וטסעצייא עשז סָאװ --
 ?קראמ

 ,ןעוועג טינ רענייק זיא סאג רעד ףא .טקוקעגמוא ךיז טָאה עלענאכ
 ,ליטש טדערעג יז טָאה ןגעווטסעדנופ

 ןעוװעג ןטלָאװ רימ ןעוו .טינ ךיז ץיה ןוא סיוא ךימ רעה --
 וד יװ בעל ,עגַײד ןַײמ .טגָאזעג טינ טרָאװ א ךיא טלָאװ ,עדמערפ
 ןרא ךיד טעװ סָאװ .בַײװ ןוא ןאמ ךָאד ןענַײז רימ רָאנ ,..טסליוו
 רעטנעקרענא ןא ןרעװו טסעװ וד זיב ?טלעג לסיב א ןבָאה ןרימ זא
 ייזומ רעדעי ,ןגָאלש ךיז ןעמ טעוװ סנַײד דליב ןדעי ראפ ןוא רעלָאמ
 לַײװרעד וטסעו ,טנאוו רעד ףֹא ךיז אב ןעגנעהפוא ןלעװ םיא טעוװ
 ..סעּפע ןפיוק וצ יבשטָאכ ,סנעמוזעמ ןבָאה

 טרָאװ סעדעי ןוא ,ןװָאקאי טימ טענַײטעגנַײא עלענאכ טָאה יוזא
 טאהעג טנַײפ רע טָאה ןטונימ עקיזָאד יד ןיא .טירבעג םיא טָאה סריא
 סעמינ ןעװעג םיא זיא ןצנאגניא יז ,לרעדיוג עטעפ סָאד רָאנ טינ
 ,רעדיוורעד ןוא

 -ראפ ןפורעגנָא םעצולּפ םיא יז טָאה --- ,עלעקנאי ,קע ןא ,ונ --
 ?ןרָאפ ץעגרע ךָאנ טנַײה טספראד -- .ןגיוצ

 ןטעבעג ךימ טָאה שטיװָאנאוויא יליסאוו .קסלאוועשזרּפ ןייק ,ָאי --
 .ראטנעווניא ןראפ ןלאטעד עקינייא ןגירק

 -אּפ א ןיא ןייגנַײרא קטלאוועשזרּפ ןיא ןסעגראפ טינ וטסלָאז --
 | ...עקסרעכאמקיר

 טָאה רע ןכלעוו טימ ,"טעלישז, לרעסעמ ןייא טאהעג טָאה ווָאקאי
 ןיא טפראשעג רע טָאה לרעסעמ סָאד .טלָאגעג ךיז לָאמ ךאס א ןיוש
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 ןלָאגּפָא ןוא ,ןפלָאהעג קיניײװ רעבָא טָאה'ס ,זָאלג-יט א ןופ ןטנאק יד
 -ערעה ןענַײז ,ןבָאשעג טינ טָאה רע לפיוו .עגרָאטאק א ןעוועג זיא ךיז
 ,ןזילביר א ןופ יװ ,טעּפארדעצ ןעוועג זיא טיוה יד ןוא ,ןבילבעג ךעל

 ,ןלָאגּפָא ךיז שיטַײל טינ עקאט טדאש רימ .טכערעג טסיב וד --
 רעד טימ ןָאטעג ריפ א טָאה יז-- ,ךיוא ןרעשרעטנוא ךיז ןוא --

 ---,ּפָאק ןפא רָאה ןזיורק עטכידעג ענַײז רעביא ףורא ןטנוא ןופ טנאה
 ןטימ עלַײװ א ייטש .עטיב עקשטיניילק א ריד וצ ךיא בָאה רעטַײװ
 ןוא בוטש ןיא ןַײרא זיא עלענאכ---..קעווא טינ ךָאנ רָאפ ןוא ןגָאװ
 ןיא לשיוק ןטכַאלפעג סיורג ןייק טיג טימ ןטרָאד ןופ סיורא ןכיגניא
 סָאד טָאה יז .טנאה רערעדנא רעד ןיא לקיָאלס א טימ ןוא טנאה ןייא
 .טסורב רעד וצ טראּפשעגוצ ןטלאהעג לקיָאלס

 וצ ןזיגריק יד יו יוזא טנרעלעגסיוא טינ ךָאנ ךיז בָאה'כ --
 ,טקרעמאב ךעליירפ יז טָאה -- ,ּפָאק ןפא ןעלגירק יד ןגָארט

 --?לשיוק ןיא ריד אב ןטרָאד זיא סָאװ .ןענרעלסיוא ךיז טסעוו --
 ,טגערפעג רע טָאה

 ,טינ ייז ךערבעצ ,עז ..רעייא קילדנעצ ןבלאה א טימ ייווצ --
 םארגָאליק א ןוא רעטופ טנופ א ןזיא ריּפאּפ א ןיא טלקיוװעגנַײא ןוא
 ,ענעטעמס זיא לגירק ןיא .זעק

 -ראפ ןעוועג ווָאקאי זיא--?ןעמונעגנָא ליפיוזא סע וטסָאה ּוװ --
 ,טשעדיכ

 -סעפיוא רעד ףא ןכַארקעגנַײרא ןיב ךיא !טעוװנאגעג בָאה ךיא --
 בָאה ךָאנרעד ,רעייא יד טּפעלשעגסיױרא סעקלדיס יד ןופ ןוא עמרעפ
 ןעמונעג ןוא עווָאדאלק רעשיטריװלַאק רעד ןיא ןבילקראפ ךיז ךיא
 -אב רעזדנוא אב טנכקאלעגוצ ךיא בָאה ךלימ יד ,ענעטעמס ןוא זעק
 -ןּפ ןגָאלשעגסיױא-- רָאטאראּפעס ןפא ןגָארטעגקעװא ןוא עטסָאבעל
 סָאד ןוא ,טכאלעג ךיוה טָאה יז ,ךיוה טדערעג יז טָאה טציא--- ,רעט
 ,טלסיירטעג ךיז טָאה זדלאה ןפא לרעדיוג

 רע טָאה-- ,סאג רעצנאג רעד ףא יוזא טינ ךאל ןוא טינ ַײרש --
 ,ןטעבעג יז

 טיג ךיא בָאה סָאוװראפ -- .טסנרע ןרָאװעג יז זיא -- ...רָאנ רעה --
 ךיא !טנידראפ ךעלרע בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןפיוקראפ וצ טכער ןייק
 ,טלעג טימ טינ ןלָאצ סעטרעוּפ יד ןוא ,טעברא ןוא טכענ יד ךרוד ץיז
 ?ןכערבראפ ןַײמ ָאד ןיא סָאװ ..זעק לקיטש א ,ייא ןא ןעגנערב ייז

 ,ןייג ..טימרעד ןעלדנאה רעבָא ,ָאטינ ָאד זיא ןכערבראפ ןייק --
 קסלאוועשזרּפ ןיא ןפיוקראפ סע לָאז ךיא זא ,טסליװ וד ביוא ,עלענאכ
 יעג טינ ןבעל ןַײמ ףא בָאה ךיא .ןָאט טינ סע ךיא לע ,קראמ ןפא
 רעדָא ,ןטעב םיא וטסעװ ,ןרָאפ טעװ רערעדנא ןא רעצעמע ,טלדנאה
 ,ןרָאפוצ ןיילא טסעוו וד

 ..ןרָאפ וצ טַײצ ןבָאה לָאז ךיא ןעוו --
 ...קיטנגוז ןרָאפ טסעוו --
 טלעטשעגנײרא טָאה יז--.ןרעוו עילאק ץלא טעװ קיטנוז זיב --

 .ןגעמראפ ריא ,יורטש טימ טעבעגסיוא ןעוועג זיא סָאװ ,ןגָאװ םעניא
 ,קירוצ ףא עריוכס יד ןעמענוצסיורא טנעה יד ןגיוצעגסיוא טָאה ווָאקאי
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 י"ונעגקעווא ןדיישטנא רעבָא ,לכיימש א טימ יז טָאה -- !ונ ,ונ --
 ,ןקוקמורא ךיז ןזַײװאב טינ טסעװ ,עלעראנ--.ענַײז טנעה יד ןעמ
 רימ ביוא ..ןיילא גָאז ןוא ןרעקוצראפ ץלא ריד אב טעװ עמ יו
 ןופ ןייגסיוא טָאטש יד ךָאד טעװ ,טָאטש ןיא ןעגנערב טינרָאג ןלעוו
 ...רעגנוה

 רע .ןָאטעג טכארט א ווָאקאי טָאה-- ,"טכערעג יז זיא רעשפע;
 יז ןוא גירק א וצ ןעגנאגרעד טינ זיא סע סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג זיא
 טציא רע טָאה-- ,טינ עקאט סָאװראפ, .ןדיירנַײא טנָאקעג םיא טָאה
 -ךאפ זיא יז ןוא ,טָאטש ןיא ילסיוװַײס רָאפ ךיא זא -- ,טרעלקעג ןיוש
 ",,טנידראפ ךעלרע טָאה יז ןוא ,ןעמונ

 רעכיוס-עסַײמ ןיוש רע טָאה -- !ןפיוקראפ ךיא ףראד לפיוו ראפ --
 ,טגערפעג

 רעמ טינ םענ ,קראמ ןפא ןענַײז סָאװ ,ןזַײרּפ יד טיול ןעז טסעװ --
 ,רעקינייו טינ ןוא

 -ראפ רָאנ ,לשטילב סָאד רָאנ טינ ןביוהעגפוא טָאה רע -- !ָאדָאנ --
 ---.טרָא ןופ ןָאטעג סיר א ךיז טָאה לדרעפ סָאד .סעצייל יד ךיוא ןביוה
 רעסעמע ןא יװ רַאג ,ווָאקאי טָאה--!ריד ןיא עבָארָאװכ א !ָארָאנ
 ךיז טָאה ןענאוונופ ,ןיילא ךיז ףא ךיז קידנרעדנּוװ ,ןעירשעג ,רעױּפ
 ,?עבָארָאװכ, יו ,טרָאװ אזא ןעמונעג לָאמאטימ םיא אב

 -עג ךיז טָאה סָאװ ,עיצנאטסירָאטקארט-ןישאמ רעד ןיא ןגָארקעג
 רע עכלעוו ,ןלאטעד יד ,טָאטש רעד ןיא רָאפנַײרא עמאס םאב ןענופ
 א ןעמוקעגסיוא םיא זיא וצרעד ןוא ,עלא טינ ,סעמע ,טפראדאב טָאה
 וָאקאי זיא ,ןבעגעג םיא יײז טָאה עמ זיב ,ןטראוו ךָאנ ָאש עטוג
 ייוצ יד ןוא ,גָאט ףָאס ןעוועג ןיוש זיא סע .קראמ ןפא ןרָאפעגפורא
 ןבָאה ןוא טסוּפ ןעוועג ןענַײז קראמ ןפא לכעד ןרעטנוא ןשיט ןעייר
 ןטסקע ןא םענייא אב רָאנ .טיײקידיײל רעייז ןיא טלקנוטעג קיטעמוא
 ,קוירוא ןטראדעגנַײא ןוא ךעלסינ טימ טלדנאהעג יורפ א טָאה שיט
 -וקוק ירד טימ -- עטרעכיוס עטייווצ א ןענאטשעג זיא ריא ןבעל ןוא
 ערעדנא יד ,טנערבעגוצ ןעוועג זיא ייז ןופ סנייא -- ךעלצעלּפ ענעזור
 | ,ךעליור ןוא ךיילב --- ייווצ

 ןגיילקעוװא ןוא ןגָאװ ןופ ןעמענסיורא ןזיוואב םיוק טָאה ווָאקאי
 ךַײלג זיא'ס יוװ ,רעייא לפַײה סָאד ןוא סקיכלימ לסיב ןַײז שיט א ףא
 -עטילימ-בלאה טדיילקעג ,לבצנאמ א רענייא .ייר א םיא וצ ןרָאװעג
 יד ףא רָאנ ,עפילאג-ןזיוה עיולב ןוא שטנערפ ןעיולב א ןיא -- ,שיר
 -עכעל טימ סעילפוט עלעג עליוויצ-טכע ןעוועג םיא אב ןענַײז סיפ
 ןוא ,םעליוא ןקירעביא םעד טּפוטשעגּפָא סָאבעלאב-עסלמ טָאה -- ,ךעל
 ,ןטקודָארּפ יד רעביא טײרּפשעגסױא ענַײז טנעה עדייב

 רע טָאה טנאה ןייא-- !ןלָאצאב ךיא ףראד לפיוו !ץלא םענ ךיא --
 רעד ןיא טּפוטשעגנײרא ערעדנא יד ןוא ,שיט ןפא ןגיל טזָאלעגרעביא
 ,רעטסַײט םעד ןעמענוצסיורא ענעשעקיםעזוב

 ;ןעַײרש ןעמונעג טָאה עמ ,למוט א ןרָאװעג זיא םעליוא ןשיווצ
 !טינ םיא טיג --
 !ףראד רענייא רע רָאנ !ךַײא רע טלעפעג יו --
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 !רעייא קילדנעצ א ןופ עצינעשזערפ א ביל טָאה רע !םעכָאכ א --
 ןייא קיצנייא-ןייא וצ ןדעי רָאנ טיג --
 .ידניק א קנארק בוטש ןיא טגיל רימ אב --
 עלא ,רעבַײװ יד ןבָאה לבצנאמ ןטדיילקעג-שירעטילימ-בלאה םעד

 לאלכיב ןיֹוש ןוא טַײז א ןיא ןסױטשענּפָא קיטפעה ץנאג ,ןעמאזוצ
 -אלאב ןעוועג ווָאקאי זיא טציא ."םָארק, רעד וצ טזָאלעגוצ טינ םיא
 ,ןעיורפ ןופ רָאנ טרעג

 ?ייא ןא טסָאק לפיוו --
 ?זעק רעַײא זיא רעַײט יו --
 ?ענעטעמס -- לגירק ןיא ךַײא אב זיא סָאװ --
 ,ןאראפ םיא אב זיא ץלא ,רָאנ טעז --
 ,טיוה יד עמאטסימ טסַײר רע --
 רעסיורג א ןיא עלעבַײװ ןיילק א וצ ןגױבעגנָא ךיז טָאה ווָאקאי

 טייהרעליטש ןוא ,םיא ןבעל טראה ןענאטשעג ןזיא סָאװ ,עליישטאפ
 ,קראמ ןפא ןוַײרּפ יד ריא אב טגערפעג

 --.טרעפטנעעג יז טָאה--,סערקאי א ןעוועג זיא ירפרעדניא --
 ?ריא טמענ לפיוו .לגָאנ א ןופ סיירג יד עלעייא ןא-- לבור א

 :ןסָאלשאב ןוא טכארטעג עלַײװ א טָאה ווָאקאי
 ..סעקעּפָאק קיצפופ ---
 ,טגערפעגרעביא עלעבַײװ סָאד טָאה -- ?לפיוו --
 ,לבור ןבלאה א ,סעקעּפָאק קיצפופ -- ךָאד גָאז ךיא --

 רעקירעדינ ךאס א ןעוועג זיא ,טלעטשעג טָאה רע סָאװ ,זַײרּפ יד
 ןעמ טָאה ןעניזאגאמ יד ןיא ,סעמע .ןעניזאגאמ יד ןיא יװ עליפא
 -רעייא רָאנ ןעוװעג זיא'ס ,רעייא ןייק ןעזעג טינ לאלכיב סנטצעל
 ,קעשַארּפ

 ןעוו ,םעליוא רעקירעביא רעד ןוא עליישטאפ רעד ןיא לבַײװ סָאד
 ,?רעכיוס, םעד טקוקעגנָא ןבָאה ,ךעקעמ םעד טסווװרעד ךיז טָאה עמ
 ,םענעגושעמ א יו

 ,טּפאכעג ךיז טָאה ,ייר ריא ןעגנאגעגוצ זיא'ס ןעוו ,יורפ א ענייא
 ,ךיז ףא סָארדראפ א טימ ,עלעוולּוװעמ א .טלעג ןייק טינ טָאה יז זא
 -עג ןיוש טָאה ווָאקאי רָאנ ,ןייגוצקעווא ףא טיירדעגסיוא ךיז יז טָאה
 זעק לקיטש א ןוא רעייא ייווצ לשיוק ריא ןיא טגיילעגנַײרא טאה
 קירוצ ןוא לשיוק ןופ ןעמונעגסיורא סע יז טָאה קעטייווצראה טימ
 ,שיט ןפא טגיילעגקעווא

 ,טגָאזעג יז טָאה -- ,טלעג ןייק טינ בָאה ךיא --
 -לניילק א זיא'ס--.טקיוראב יז רע טָאה -- ,סיוא טינ טכאמ'ס --

 ,לָאמשרעדנא ןא ןבענּפָא רימ טעװ ריא .טַײק
 ןבילבעג טינ םָארק סווָאקאי ןופ זיא טונימ ַײרד ןופ ךעשעמ ןיא

 ,ןעמיס ןייק
 קסָאיק ןיא ןבעגעגסיוא ךָאנרעד רע טָאה ןעידיּפ םעד ןופ טפלעה א

 טגנאלרעד ענירטיוו רעד ןופ טָאה רעפיוקראפ רעד ."טאשטעּפזיַאס,
 ,גנאל יוזא ,ךָאנ טרעדָאפעג טָאה ווָאקאי ןוא ,ןרעדנא ןכָאנ לכיב ןייא
 ,טפעשעגסיוא ןרָאװעג זיא קסָאיק ןופ טנעמיטרָאסא רעּפאנק רעד זיב
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 רעכיב לקעּפ סָאד טגיילעגנַײרא טאהעג ןיוש טָאה ווָאקאי ןעוו
 ןיא ךיז ןזָאל וצ טנאה רעד ןיא שטַײב יד ןעמונעג ןוא ןגָאװ םעניא
 טימ ,ןאמרעגנוי רענטלאטש רעכיוה א ןעגנאגעגוצ םיא וצ זיא ,געוו
 "עג םענייש ןוא ןלעדייא ןלעקנוט ןפא ןגיוא עקידנענערב עצראווש
 אב ,סעַאמשאמ ,טקיטניװראפ לסיב א ןרָאװעג ןיוש ןיא סָאװ ,טכיז
 ,לוק-קיסיא ערעזַא רעד

 ,טגערפעג רע טָאה ---?טילװ טרָאפ ריא --
 ...ךעלטַײװ ---
 ךיז רעטַײװ ןאמרעגנויי רעד טָאה--?ףרָאד א ןופ טַײז ריא --

 ,טגערפעגכָאנ
 ,ףרָאד א ןופ --
 -יטפעשאב רעַײא זיא סָאװ ,ןיימ'כ ,ןטרָאד ריא טוט סָאװ ןוא --

 ?גנוק
 ,עמרעפי-ךלימ רעד ףא ןיב ךיא --
 קידנטראוו טינ ---?ןבעלכרוד ךיז-סע-יוו ןעק עמ ?עשָאקשינ ןוא --

 ,קידנבָאה ןיילא ,רָאנ ,רענַײז עשאק רעטצעל רעד ףא רעפטנע ןא ףא
 ןעק עמ ןוא ,עשָאקשינ זיא'ס ,ָאי ,זא ,ןסָאלשאב ךיז אב ,סיוא טזַײװ
 ..ךַײא טעב ךיא--:ןָאטעג גָאז א ןאמרעגנוי רעד טָאה ,ןבעלכרוד ךיז
 ךיז טונימ ןייא ףא ,טונימ א ףא ריא טעװ רעשפע ,סיוא ךימ טרעה
 ?קיטימ ןסענעג ןיוש טָאה ריא ?ןטלאהראפ

 טָאה ווָאקאי-- ,ןעמאזוצ ערעשטעוו ןוא סעמראוו ןסע לעוװ ךיא --
 ,עינלעק רעד ףא ךיז ןּפאכפורא טלָאװעג ןיוש

 טגיילעגקעוװא ןאמרעגנוי רעד טָאה-- ,ךַײא טעב ךיא רעבָא --
 טעװ ריא זא ,ןרא ךַײא טעװ סָאװ--.עצײלּפ רעד ףא טנאה א םיא
 טָא ןעייטש סָאװ ,ןרופ יד טעז ריא .סענָאלאט בָאה ךיא ?ןסעּפָא
 סע ּוװ ,קראמ ןרעטניה ,סאג גָאר ןפא ןזיוװעגנָא טָאה רע -- ,ןטרָאד
 ןבָאה דרעפ יד ןוא רענעגעוו עכעלטע טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענַײז
 יד ,ּפָא ןעור דרעפ יד ,טעז ריא--.סעברָאט יד ןופ טַײקעג קַיֹור
 ,ליוו עמ לפיוו ריב ןאראפ זיא ָאד .ריב ןעקנירט ןוא ןציז םיטאבעלאב
 -- ,ןרילראפ טינרָאג טעװ ריא .זיוה-ריב לקיטש א זיא'ס ,טמוק ,טמוק
 רעמ ךָאנ טימ ןעמונעג ,ךיז'טלקנעווק ווָאקאי זא ,קידנעעז ,רענעי טָאה
 ,ןדיירנַײא םיא ץיה

 -ופ סטכער .ןשטנעמ טימ לופ ןוא לקנוט ןעוועג זיא זיוה-ריב ןיא
 ןגָארטעגרעדנאנאפ טָאה עקטנאַיציפָא ןא ןענאוונופ ,לרעטצנעפ םענ
 -סעקרָא ןא טליּפשעג טָאה ,גראוונסע ןופ סָאװי-סעּפע ךעלשיט יד וצ
 -מישזד יד ןופ ;רעלעט ענעשעמ רַאּפ א ןוא טיילפ א ,לדיפ א-- רעט
 ףא ריב ךעלשעלפ יד ןעגנולקעגרעטנוא ןבָאה רעלעט עקידנעשזד
 ,ןשיט יד

 רעד טגערפעג טָאה--?עשראוו יו ,לטעטש אזא ןופ טרעהעג --
 וצ ןעקנורטעגסיוא ןבָאה עדייב יו םעדכָאנ ,ןווָאקאי אב ןאמרעגנוי
 -קיטש עטרעפעפעגוצ ןוא עטנערבעגוצ טימ ןסיבראפ ןוא ריב רעזעלג
 ,שיילפיןפָאש ךעל

 ןָאטעג לכיימש א וװָאקאי טָאה--,לטעטש אזא ןופ טרעהעג --
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 רעד ףא שטנעמ רעטסכעלקילג רעד ןעוועג טציא טלָאװ ךיא --
 יראפ ןענַײז ענַײז ןגיוא יד ןוא ,טצעזעגרָאפ רענעי טָאה -- ,טלעוו
 רעד ןופ ךעלרעקיש ןעוועג ןיוש טלָאװ רע יװ ,יוזא ןרָאװעג טלּפענ
 ,ןעקנירטוצסיוא ןזיוואב טָאה רע סָאװ ,ריב זָאלג רעקיצנייא

 -ָאכלימ יד טינ ןעוו ,ןעוועג ןטלָאװ ןשטנעמ עכעלקילג ךאס א --
 ,טגָאזעג ווָאקאי טָאה -- ,עמ

 .עשטיא סייה ךיא-- .טמיטשעגוצ ןרעג רענעי טָאה -- ,עדאווא --
 ךימ ןעמ טָאה םייה רעד ןיא .עשטיא טעשַאּפ רָאנ ,רעיימ-עשטיא טינ
 ,קאסיא ךיא סייה ָאד .לקישטיא ןפורעג

 .ווָאקאי ןעמ טפור ךימ --
 ןבעג ךיז רימָאל זיא ,טנאקאב ןיוש רימ ןענַײז ,םענעגנָא רעייז --

 רענייא ןָאטעג קירד א ןבָאה עטנאקאב עַײנילגָאּפש יד -- .טנעה יד
 ריא --- .ריב זָאלג א וצ ךָאנ ןעקנורטעגסיוא ןוא טנאה יד ןרעדנא םעד
 עשטיא טָאה-- ,טונימ רעטשרע רעד ןופ ןרָאװעג ןלעפעג רימ טַײז
 ךיא-- .ןוָאקאי ןופ ןגיוא יד קידנעמענּפָארא טינ ,רעטַײװ טדערעג
 טַײז רעלדנעה ןייק .קראמ ןפא טלדנאהעג טָאה ריא יװ ,ןעזעג בָאה
 ,ריא טַײז שטנעמ א רָאנ ,טינ ריא

 ,טגערפעג ווָאקאי טָאה---!ךאפ רעַײא זיא סָאװ .ןוא --
 עשראוו ןיא .ךאפ ןגעוו ָאד ןעמ טגערפ םוטעמוא ?ךאפ ןַײמ --

 ?ןיוליא ןא טסייה סָאװ ,טסייוו ריא .יֹוליא ןא ראפ טמעשעג ךיא בָאה
 ,יוליא ןא ןעוועג זיא ,ןעמ טגָאז ,ץערעּפ .סייוו ךיא --
 ?ןצערעּפ ןופ טרעהעג טָאה ריא --
 -ראכ ןיא טנרעלעג בָאה ךיא .טנרעלעג רָאנ ,טרעהעג רָאנ טינ --

 ,לוש רעשידַיי א ןיא ווָאק
 ,טינ עדאווא ערָאמעג ,טנרעלעג טינ ריא טָאה שעמוכ רעבָא --
 ,ןייג --

 ,טינ טניימ רעבָא .קינייוװסיױא טסּוװעג סאש ץנאג בָאה ךיא ןוא --
 .לוש-ץרעמָאק א ןיא טנרעלעג ךָאנ בָאה ךיא .ךיוא ךיא בָאה ךאפ א
 ,רעטלאהכוב א ןַײז ןעק ךיא

 ,.טוג רעייז ךָאד זיא --
 א ךַײא אב ָאד זיא לבַײװ רעדעי !טַײקסטוג סָאד זיא סָאװ --

 "גוה ריפ .עשטשאשזולס א זיא עמ-- סע טסייה יװ ןוא ,רעטלאהכוב
 ָאד ךיא בעל ןבעל ...לטראק עשטשאשזולס א ףא טיורב םארג טרעד
 רעדנא ןא ןכוזרעטנוא רימ טסייה עמ רָאנ ,"אנינאקכעד םָאד , ןיא
 ,ןוָאקאי וצ ּפָאק םעד ןגיובעגנָא טָאה עשטיא-- ,רימ טגָאז .גנוניוװ
 יזַאר ןעוועג ןיוש ריב םענעקנורטעגסיוא םענופ זיא סנַײז םענָאּפ סָאד
 -עגייא ןא יו יוזא ,סעמע םענייר םעד רעבָא ,עטיב ,רימ טגָאז -- ,ךעל
 טמענ יימרא ןיא ?ןבעלכרוד ךיז ןעמ ןָאק ףרָאד ןיא .ןשטנעמ םענ
 ,ףרָאד א ןיא ןעוועג טינ ךיא ןיב ןבעל ןַײמ ףא ...טינ לַײװרעד ןעמ
 קידנעטש ןבָאה ךעלביטש ענרעצליה עניילק יד .,ןרָאפעגַײבראפ רָאנ
 ,טעמוא ןא ןפרָאװעגנָא רימ ףא

 ווָאקאי טָאה -- ,ףרָאד א ןיא רעִירפ טניוװעג טינ ךיוא בָאה ךיא --
 ,טגָאזעג
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 ?ןטרָאד ךַײא זיא יו ןוא ,ונ --
 ,טעברא ךיא --
 טימ ןלָאז עטנאקאב עַײנ יד זא ,ןפלָאהעגוצ עדאווא טָאה ריב רעד

 .יורטוצ רעמ ץלא ןטייווצ םוצ רענייא ןגירק טונימ רעדעי
 ,ךימ טעז ריא יוװ יוזא טָא ,לָאז ךיא זא ,םעד ףא ריא טקוק יו --

 טָאה--?ךַלא טימ ןעמאזוצ ןרָאפ ןוא ןגָאװ ןפא ךַײא וצ ךיז ןצעזפוא
 .עשטיא טגערפעג ןגיוא עקידנעלקניפ טימ

 -יה ןַײז ןליקּפָא טוורּפעג ווָאקאי טָאה ---?דלאב עקאט ,ןיֹוש --
 ,טילקיצ

 טַײז ריא :ךָאד ךַײא גָאז ךיא .ןָאטעג ןוא טדערעג זיא רימ אב --
 ,ןרעוו ןלאפראפ טינ ךיא לעװ ךַײא טימ .ןלעפעג רימ

 ,ןרעװ ןלאפראפ טינ ךיוא ריא טעװ רימ ןָא --
 ןַאק סָאװ ,ןיוש טסייו עמ סָאװ ,ןשטנעמ א ןבָאה רעבָא ,ָאי --

 ,,,טַײצ עטשרע יד ןפלעה

 ריא ביוא רָאנ ,ןפלעה ןענָאק ךיא לע סָאװ טימ ,טינ סייוו'כ --
 ןשטנעמ עגנוי ןבָאה ןעמ ףראד ףרָאד ןיא .טרָאפ זיא ,ןרָאפ טליוו
 ?ןכאז ךאס א טָאה ריא

 ?אנינאקכעד םָאד, ןיא ןפיולנַײרא לעוװכ ?ןכאז אראפ סָאװ --
 ,לטסעק ןַײמ ןעמענ ןוא ,רימ ןופ טמוק סע סָאװ ,טלעגיעריד ןלָאצאב
 .ָאש לטרעפ ַײרד א ןופ רעמ טינ ןטראוו ןעמוקסיוא טעוװ ךַײא

 יזא ןרָאפ טינ ןוא ןגיײלּפָא ןגעווטסעדנופ ריא טעװ רעשפע --
 "וצ םיא טוװּורּפעג ווָאקאי טָאה -- ,ןטכארטאב ךיז טעוװ ריא ,םוטּפאר
 ,ןטלאהקיר

 ןעיזורג רָאנ ךיא ףראד ָאד .ןטכארטאב וצ סָאװ טינ בָאה ךיא --
 .ערעזָא רעד ףא סעשזראב יד

 ..ךיוא ןעמ טעיזורג ףרָאד ןיא --
 ,רָאפ ךיא .ּפָא טינ ךימ טדער ,ךַײא טעב ךיא רָאנ ,סייוו ךיא --

 ...ןעמאזוצ ןרָאפ רימ

 יװ יוזא ,וָאקאי ןוא ,טנװָא ןיא ןעמוקעג ייז ןענַײז ףרָאד ןיא..
 טכוזעגּפָא טָאה ,סיוא ּוװ ,ןַײא ּוװ ,טסייוו סָאװ ,וועשיוט רעקיטרָא ןא
 ןעמוקעגנָא טינ זיא שינעכוז יד .ריטראווק א רעניווװנַײא םעַײנ ןראפ
 יװ ,רעגנירג ךאס א ןעוװעג זיא ףרָאד ןיא ןגירק גנוניוװ א--רעווש
 ,טָאטש ןיא

 טָאה-- ,טלָאגעגּפָא טינ ךיז ןוא ןריושעגרעטנוא טינ ךיז טסָאה --
 ,ונ--.בוטש ןיא ןַײרא ןיא רע רָאנ יװ ,ןווָאקאי טנגעגאב עלענאכ
 ןַײד טימ ןעבארקשּפָא ךיז רעטַײװ זיא-סע-יוו טסעװ ,ןלאפראפ ,עליימ
 ?טפיוקראפ ץלא טסָאה ,..לרעסעמ

 ,ךָאנ טלָאװעג טָאה עמ ןוא .ץלא --

 .סיוא ןעמ טּפאכ עריוכס אזא זא ,טסּוװעג טינ ךיא בָאה טינא --
 ?טכארבעג טינרָאג וטסָאה טָאטש ןופ ןוא

 רע סָאװ ,רעכיב קאּפ ןפא ןזיװעגנָא ווָאקאי סָאה רעקידנענַײש א

 .ןיוהריפ ןיא עקטערובאט א ףא טגיילעגקעווא טָאה

275 



 רעטַײװ לַײװרעד טָאה ווָאקאי ןוא ,קאּפ ןפא טקוקעג טָאה עלענאכ
 :טדערעג

 ןוא טָאטש ןיא קסָאיק רעטוג א רעייז ןאראפ ןטרָאד זיא סע --
 סָאװ ,ץלא ענירטיוו רעד ןופ ןבעגעג טָאה רע ,רעפיוקראפ רעטוג א
 ,טלָאװעג בָאה ךיא

 ?טכארבעג וטסָאה ,ךעלכיב יד ץוכ ,ךָאנ סָאװ ןוא --
 וָאקאי טָאה-- ,ןאמנגני םענייש א טכארבעג ךָאנ בָאה ךיא --

 זיא טָאטש ןיא ענַײז עדזאי יד סָאװ ,רענעדירפוצ א ,טרעפטנעעג
 -עביא ןייק םיא וצ ןבָאה טינ ןָאק עלענאכ ןוא עראבטכורפ א ןעוועג
 | ...סענילט עקיר

 וצ א רעבָא ,עטוג א ןעוועג זיא עמרעפ-ךלימ רעד ףא טעברא יד
 ךיז אב טָאה רע .םעווקאבמוא טליפעג ךיז טָאה ווָאקאי ןוא ,עגנירג
 טָאה ףרָאד ןיא .רעייגקידיל לקיטש א יװ ןעזעגסיוא ןגיוא יד ןיא
 רע ןוא ,טנװָא ןיא טעּפש זיב ןעניגאב ןופ טעװערָאהעג רעווש ןעמ
 וצ בָאגוצ סלא .ָאש ַײרדיייװצ א רָאנ גָאט ןיא ןעמונראפ ןעוועג זיא
 ןריפ ןעמונעג ךָאװ ןיא לָאמ ַײרד רע טָאה ,טעברא רעגנירג רעד
 -עג ,ןדָאלעגסיױא ןיילא ,ןדָאלעגנָא ןיילא ,ּפעטס םענופ ייה רענעגעוו
 רע טָאה ןגָאלשעג .ןגלָאפ טינ ןליוו סָאװ ,ןסקָא יד טימ ןָאט וצ טאה
 ?עבָאצ-בָאצ, ןעַײרש םענופ קירעזייה ןרָאװעג זיא רע רָאנ ,טינ ייז

 ןיוש ןיא רענַײז ןגָאװ רעד ןעוו ,גָאט ןקידרעמוז א םענייא ןיא
 ןבילקעג ןיוש ךיז טָאה רע ןוא ייה טימ טגיײלעגנָא ךיוה ןעוועג
 סָאד טביוטשראפ םיא אב ךיז טָאה ,ןרָאפ ןוא ןביוא ףא ןּפאכפורא
 ,ןפָארטעג ךיוא רעִירפ טָאה ,ךעלנייוועג ,סכלעזא .גיוא עקידעבעל
 יד יו ,ןָאטעג ןאד טָאה רע .גיוא ןיא עלעביוטש א ןַײרא טלאפ'ס
 רעגניפ א טימ ןביוהעגפוא :טנרעלעג לָאמא םיא טָאה ענַײז עמאמ
 -סיוא זיא טפָא .ןגיּפשעגסױא לָאמ ַײרד ןוא גיוא םענופ לּפעל סָאד
 סע טָאה ףָאסלָאקפָאס רעבָא ,לָאמ ַײרד ןופ רעמ ןעַײּפש ןעמוקעג
 טינ עלוגס ןייק זיא ,ןגיּפשעג טינ טָאה רע לפיוו -- טציא ,ןפלָאהעג
 ןעועג זיא רע ןוא ,ןכָאטשעג ןוא טירבעג טָאה גיוא סָאד .ןעוועג
 ןופ ,טניו א ןביוהעגפוא ךיז טָאה ,קילגמוא םוצ .דנילב ןצנאגניא
 .ןקראטש וצ ךיז טונימ רעדעי טימ עוועט א ןבָאה סָאװ ,ןטניוו ענעי
 טָאה טייהרעדנילב .סיפ יד ןופ ןווָאקאי ןפרָאװעגמוא טָאה טניװ רעד
 ,יה סָאד ןעמונעג טָאה רע ןענאוונופ ,גיוטס םֹוצ טעזיוּפעגוצ רע
 ןטרָאד ךיז טערוינעגנַײא ,לייה א ןיא יוװ יוזא ,םיא ןיא ןכָארקעגנַײרא
 7 ,רעּפרעק ןצנאג ןטימ ןוא ּפָאק ןטימ

 -עג רעדיװ זיא גיוא עקידעבעל סָאד .סענ א ןעשעג זיא ךָאנרעד
 ,רערט יד ןעזרעד טָאה ווָאקאי .טנפעעג ךיז טָאה'ס ,קידעבעל ןרָאװ
 -עגכָאנ רע טָאה רעכעלקילג א .גיוא םענופ ןענורעגסיורא זיא סָאװ
 -- ריא ךָאנ ןוא ,קאב רעד ףא טלקַײקעגּפָארא ךיז טָאה יז יוװ ,טריּפש
 ךיז טָאה ןרערט יד טימ ןעמאזוצ יוזאיו ןוא ,עטירד א ,עטייווצ א
 רענייא רעבָא ןףעזעג רעדיו טָאה רע .שינרעטצניפ יד טקידנעראפ
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 טגנידאבמוא רָאנ ,ןרָאפעג טינ רעמ ּפעטס ןיא ןיוש רע זיא ןיילא

 ,ןשטנעמ א ךָאנ טימ
 ןופ ןטאטשראוו יד ןיא ןטעברא רעבירא ווָאקאי זיא טַײצ-רעטניװ

 עסיורג ןייק .ףרָאד ןופ טַײװ טינ ,עיצנאטסירָאטקארטיןישאמ רעד

 ,לסיב סָאד רעבָא ,טגָאמראפ טינ טריֹװלָאק רעד טָאה עירענישאמ

 ןקידנעמוק םוצ ןריטנָאמער טפראדעג ןעמ טָאה ,ןעוועג זיא סָאװ

 "עקלעגירד, א אב טלעטשעג ךיז .ס.ט.מ ןיא טָאה ווָאקאי .,ייזראפ

 ןײטשנָארק ןופ ןלאפענּפָארא גָאט א לָאמ ןעצ זיא סָאװ ,ןעמיר א טימ

 ןעמענ טפראדעג סע טָאה עמ ןוא ,ןסירעצ ךיז ןוא טצאלּפעג רעדָא
 טקָאטעגסױא ןגעווטסעדנופ רע טָאה עקילאק ןקיזָאד ןפא .ןעיינראפ
 ןבָאה קיטייג רעייז טפראדעג טָאה עמ סָאװ ,ןלאטעד עקינייא

 רע ןיא ,ייזראפ רעד ןביהעגנָא ךיז טָאה'ס סייב ,טראמ ףָאס

 -ירב רעד ןעוו ןוא ,לקישטנָאגאו א ןיא טבעלעג ,דלעפ ןפא ןעוועג

 "וואס טנאשזרעס רעטעדנּוװראפ רעד ,עדאגירב-דלעפ רעד ןופ רידאג

 םיא טָאה עמ זא ,טנוזעג סָאד טכיראפ ליפיוזא ףא ןיוש טָאה קושט
 ,רידאגירב ןרָאװעג ווָאקאי זיא ,יימרא ןיא ןעמונעג רעדיוו

 ןופ רעציזרָאפ רעד טדערעגנַײא םיא טָאה -- ,וװָאקאי ,ריבורּפ --

 רימ ןלעװ עימָאנָארגא רעד ןיא .ןעװארּפס ךיז טסעוװ -- ,טריװלָאק

 טעטירָאטװא רעד זיא רעקירעד .רעווש יוזא טינ זיא סָאד ,ןפלעה ריד

 ןוא ןגלָאפ ךיד טעװ עמ ,וטסָאה טעטירָאטװא ןא ןוא ,ןשטנעמ אב

 | ...טכער ןַײז טעוו'ס

 טָאה רע סָאװ ,ןופרעד ןביוהעגנָא ווָאקאי טָאה טעברא עַײנ ןַײז
 ןגָאטראפ עלרפ יד ןיא ןקעוו ןעלענאכ ןעמונעג

 !דלעפ ןיא ןייג ןיוש ףראד עמ --
 טעּפש זיב דלאביוו .עיגעליוירּפ א טאהעג עלענאכ טָאה רעירפ

 דנאנאכָאנ טּפאלק סע ,ןעמעלא טיינאב ןוא יז טיינ טכאנ רעד ןיא
 װָאקאי .רעטעּפש לסיב א ןפָאלש טגעמעג יז טָאה ,ןישאמייינ ריא
 | ,ןפאשענּפָא עיגעליווירּפ יד טָאה

 -סיוא ןא ראפ וטסיב סָאװ -- .טעקרָאטעג יז רע טָאה --!ענאכ --
 !ףוא טונימ יד ךיז בייה ?םאנ

 ןבירעג טָאה יז--,רימ ףא טינ סענָאמכאר ןייק רָאג טסָאה --

 עטרעגעלראפ יד ןוא ןגיוא ענעפָאלשראפ יד לטסיופ ןעמעראוו ןטימ
 .ןשיק ןופ ןביוהעגפוא םיוק טָאה יז סָאװ ,קאב

 ןקידנעראפ ןלעװ רימ רָאנ יו זא ,וצ ריד גָאז ךיא ,עלענאכ --

 וד לפיוו ,ןפָאלש ןזָאל ךיד ךיא לעװ ,זָארג עדליוו סָאד ןטעיסיוא

 | .ןלעוװ טסעוו
 ,טעװעזירּפאק עלענאכ טָאה-- ,ןדַײנש ןביײהנָא ןעמ טעו ןאד --

 לדיילק סָאד ןעמענ וצ ףא טנאה עטעקאנ יד ןגיוצעגסיוא ןיוש רעבָא
 ,לקנעב םענופ

 וצ בוטש ןופ דרעפ "ןקסרידאגירב, ןַײז ףא ןטירעג טָאה ווָאקאי

 ןייק לָאז רע ,לטעצ ןיא טקוקעגנַײרא רעירפ רע טָאה ַײברעד ,בוטש
 .ןעמָאנ םעד ןפורנָא םאב ןבָאה טינ סעָאט
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 יצנעפ ןיא טּפאלקעגנָא שטַײב רעד טימ רע טָאה -- !אירעכלוּפ --
 | ,רעט

 טרעהעג ךיז טָאה -- ,קיטראפ ןיוש ןיב ךיא .ךיא ייג ןיוש ,ןיֹוש --
 ןיא ךלימ יד ןגָארטּפָארא רָאנ לעווכ-- .לָאק סרענעי בוטש רעד ןופ
 | .רעלעק

 טָאה עטרוי א ןופ ןוא ,ןפורעג רעדיוו ווָאקאי טָאה -- !ײניגליט --
 יא עטלא ןוא טאלאכ ןטלטייװקעג ןטלא ןא ןיא יורפ א ןזיוואב ךיז
 א ןיא רעסאוו ןעמענָא קירא םוצ ןפָאלעג זיא יז .סיפ יד ףא סעגישט
 ,וצפורא זדלאה ןלעג םעד ןביוהעגפוא ןטלאהעג קידנפיול ןוא ,גורק
 זא ,טקיוראב יוװ יוזא ,טנאה רעד טימ םיא וצ טכאמעג ,ןווָאקאי וצ
 טעװ סָאװ ,רופ רעד וצ ,ץאלּפ ןשיטריװלַאק ןפא ןעמוק יז טעוװ דלאב
 ,דלעפ ןיא עדאגירב יד ןריפּפָא

 "ןייצ יד טניוװעג טָאה סע ּוװ ,בוטש רעד ַײבראפ קידנטַײרכרוד
 םעצולּפ רָאנ ,רעטַײװ ןרָאפ טלָאװעג ןיוש ווָאקאי טָאה ,עשרעטקָאד
 ךָאנרעד ןוא טכארטעג עלַײװ א ,דרעפ סָאד ןטלאהעגקירוצ רע טָאה
 -נָא ,ךיז אב רעכיז רָאג טינ יוװ יוזא ןוא ןקערשוצרעביא טינ ,גנירג
 ,ביוש א ןיא טּפאלקעג

 יראפ א טימ טגערפעג ענוועראזאל עוועי טָאה -- ?זיא רעוו --
 ,לָאק ןפָאלש

 ,ווָאקאי ,ךיא ןיב'ס --
 ןפרָאװעגפורא קילַײא טָאה יז--?ןעשעג זיא סָאװ ?ירפ יוזא --

 רעד וצ םענָאּפ סָאד טשטעלּפענוצ טָאה ןוא טאלאכ םעד ךיז ףא
 ראפ סָאװ ,ןסיוורעד ךיז ןוא ןעזרעד זָאלג ןכרוד קידנלעוװו יװ ,ביוש
 ,רעכוזאב ןקידנעניגאב םעד ייוו טוט סע ןָאצ א

 -רעד לָאז יז ,ךיוה טדערעג ווָאקאי טָאה -- ,ענוועראזאל עוועי --
 טינ ןלעװו רימ בוא .ןשטנעמ ןלעפ סע-- ,רעטצנעפ ןכרוד ןרעה
 טעװ ריא ,,,לאלכיב ןוא .ןעמענוצּפָארא סָאװ ןַײז טינ טעװ ,ןטעיכרוד
 "פערק ןליפרעד ךיז טעװ ריא ,טפול רעַײרפ רעד ףא דלעפ ןיא ןַײז
 ,רעקיט

 ,טגערפעג יז טָאה -- .,?ןייצ יד ןלייה טעװ רעװ ןוא --
 ןטרָאד זיא זדנוא אב .ןגָאז טלָאװעג עקאט ךַײא ךיא בָאה סָאד --

 ,ןעמענוצפוא ּוװ ןאראפ זיא-- סָאװ רעמָאט ,לקישטנָאגאו א ןאראפ
 .םעכָאכ א טנַײז ריא ,ךַײא טימ ןעמ טוט סָאװ ,ווָאקאי --
 א טימ רופ רעד ףא ןסעזעג ןיוש זיא ןאמגראב עטיג עטלא יד

 טינ טנעמעג עקפאד טָאה יז .ינק יד ףא גראוונסע עלעברָאט ןיילק
 רָאנ ,ןפורעג טינ יז טָאה עמ ןוא לטעצ ןיא ןעוועג טינ זיא יז ,ןרָאפ
 ,ערעדנא ןופ רעלרפ טרעדעפעג ךיז טָאה יז

 ,טקידלושטנא יװ יוזא ךיז יז טָאה -- ,טינ יווילס ףָאלש ךיא זא --
 -נלא ָאי רעשפע טלָאװ ךיא--- .ןגָאװ ןפא טרָא ןא טמענראפ יז סָאװ
 ..טינ ךיוא ךימ טזָאל ןוא לדנעמ ןַײמ טינ טפָאלש ,ןפָאלשעג

 טיג ךָאנ רָאנ ,טנוזעג ןיא רעסעב לסיב א ןיוש ךיז טליפ לדנעמ
 ךיז טרעדעפ רע .דלעפ ןיא ןטעברא ןענָאק לָאז רע זא ,ליפיוזא ףא
 גנולייטימ יד ןזָאלוצכרוד טינ ,סעכילס וצ יװ ,סנעניגאב עִירפ יד ןיא
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 ןבעגרעביא רעשפע טעװ עמ זא ,טפָאה רע ;'ָארװיבמרָאפניװָאס, ןופ
 עטַײרפאב ןגעוו ןלייצרעד טעװ עמ ןוא ,"ָאש רעטצעל רעד ןיא,
 ןוא ,רעגייזא סקעז טשרע ןדייר ןָא טבייה ָא;דאר יד רעבָא .טעטש
 ןקידרעטניװ ןעמעראו םעניא ןוא קינטאוו ןעיולב ןַײז ןיא לדנעמ
 טימ טרעה ןוא ,ןעטיג ןַײז ןבעל ,ןגָאװ םאב לַײװרעד טייטש לטיה
 :ןָא םיא טגָאז ענעי סָאװ ,סָאד רעיוא ןייא

 לּפעט סָאד טסלָאז וד -- ,ןגָאװ ןופ םיא וצ יז טילרש -- ,לדנעמ --
 .ןרעקרעביא ךָאנ טסעװ ,ןוויוא ןופ ןראשסיורא טינ ןיילא שטשרָאב
 ןעמוק לעװ ךיא .רעטצנעפ ןפא טייטש סע סָאװ ,סָאד לַײװרעד סע
 ,ןעמאזוצ ןסע שטשרָאב םעד רימ ןלעװ

 זיא ,דָאס ןשיטריװלַאק ןרעטניה ,עקלאב רעד אב דלעפ קיטש א
 -פורא ןיֹוש ךיז ןבָאה ךעלגנעטש יד ,לפָאטראק טימ טצעזראפ ןעוועג
 יז יװ יוזא ,לטניוו ןופ ךיז טגיוװעג ליטש ןוא ךיוה ץנאג טּפאכעג
 -דליוו סָאד ,ןסקאוו טוג טינ יז טזָאל עמ סָאװ ,טגָאלקאב ךיז ןטלָאװ
 ןייק ןעזעג טינ עקאט ןעמ טָאה דלעפ ןפא .ייז טעשולהראפ זָארג
 ,ןטייוצ א ןוא סקיוװעג ןייא ןשיוװצ טרָא ַײרפ לציּפ ןייק ,טכיולכרוד
 -עבעגמוא טעשטנַאלעגוצ ךיז ןבָאה עלעגרעביעילפָאטראק סעדעי ףא
 יד ןעגנערבמוא גנירג ןענָאק סָאװ ,ןסקיװעג עדליוו ,םינייכש ענעט
 .שינעטערעג עצנאג

 ןופ עלַײװ א ךיז טורעגּפָא ןוא רענעגעוו יד ןופ ןכָארקעגּפָארא
 ךיז ןעמונעג םעליוא רעד טָאה ,סנקור יד לסיב א טכַײלגעגסױא ,געוו
 ,לפָאטראק ןעייר ייווצ ןרעדעי ןבעגעג טָאה ווָאקאי .טעברא רעד וצ
 ,זָארגדליװ םענופ ןכאמ ןייר ייז ףראד עמ סָאװ

 ענעי ןוא ,ןעלענאכ טימ דנאנאב טלעטשעגקעווא ךיז טָאה עשטיא
 -גיה םיא טזָאלעג ,ייר ריא ןיא טגָאיעגרעבירא ןכיגניא רָאג םיא טָאה
 -כרוד יװ ,עכָאלעמ אזא ןיא טינ טגיל טסנוק עסיורג ןייק .ךיז רעט
 ןענעק סָאד ןעמ ףראד ןגעווטסעדנופ .לפָאטראק ןעייר רָאּפ א ןטעי
 לפָאטראק זיא ּוװ-- טדיישרעטנוא טינ לאלכיב עשטיא טָאה טשרעוצ
 דרע רעד ףא טזָאלעגּפָארא רע טָאה עקּפאיט יד .זָארג זיא ּוװ ןוא
 -עגּפָארא ןיוש יז טָאה רע זא רעבָא ,קידנקוקמורא ךיז ןוא םאזגנאל
 ,ץכיה א טימ ,רעוװש ןָאטעג סע רע טָאה ,סקיוועג ןדליו ןפא טזָאל
 ןרָאװעג ךיג זיא רע .רעמאה א ןלאפ טזָאלעג טלָאװ רע יו יוזא
 ,סנַײז םענָאּפ סָאד .סייווש םיא ןופ ןענורעג זיא'ס ןוא ,טרעטאמראפ
 עטפָא יד ןופ טקיטניוװעגכרוד ןוא ןוז רעד ןופ טנערבענּפָא ןיוש שּפיה
 טָאה טַײצ וצ טַײצ ןופ .טיור ןוא טעראּפראפ ןעוועג זיא ,ןטניוו
 ןוא ,ןכָאש םאב טלאה סע ּוװ ,ןעז ןטניהפא ךיז טקוקעגמוא עלענאכ
 ןוא ,טגָאיעגרעבירא םיא טָאה יז סָאװ ,םענעגנָא ןעועג ריא זיא'ס
 טקידנעראפ טָאה יז ןעוו .םיא ףא סענָאמכאר לסיב א טאהעג ךיוא
 יד ןבױהעגנָא טָאה יז רעדייא ,יז זיא ,יר עטשרע ריא ןטעיכרוד
 טנאה רעד ןופ םיא אב ןעמונעג ,ןעשטיא וצ ןעגנאגעגוצ ,ייר עטייווצ
 טימ ןעװעדורָא ףראד עמ יוזאיו ,ןזַײװ ןביוהעגנָא ןוא עקּפאיט ןַײז
 יז יװ ,רענַײז ןרערעל רעד ףֹא טקוקעג טָאה ןאמרעגנוי רעד .ריא
 -נא רעד ןיא ,טַײז ןייא ןיא ןעַײזײלק ןכאפנייא ןטימ קנילפ טעכָאפ
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 טרעוו קילבנגיוא ןא ןיא יוזאַיו ,ןטניהנופ ןוא ךיז ןופ סיורָאפ ,רערעד
 -רעב ןַײז ףא ןביוהעגסיורא טרעוו'ס ןוא לגנעטשילפָאטראק סָאד ןייר
 ,עלעטעלב סעדעי ןוז רעד ןגעקטנא טצנאלעס ןוא ךיז טעז סע -- ,עלעג

 ,טביולעג יז עשטיא טָאה -- ,טוג ךיז טמוקאב ךַײא אב --

 טינ ,ּפָאק םעד םיא וצ טיירדעגסיוא טָאה יז -- ,עריוט עניילק א --
 טקוקעג טָאה עשטיא ןוא ,עקּפאיט רעד טימ ןטעברא וצ קידנרעהפוא
 סָאװ ,רעּפרעק ןקיטפערק ןכעלבלופ ריא ףא ,טנעה עקנילפ עריא ףא
 עמ לפיוו ,ליפיוזא ףא טקנוּפ דרע רעד וצ ןגיובעג ךיז גנירג טָאה
 | ,רעמ טינ רָאה א ,טפראדאב טָאה

 יז עשטיא טָאה ,ףרָאד ןיא ןעשטיא טכארבעג טָאה ווָאקאי טניז = |
 ןיא ייז וצ טסאגוצ ןעמוקעגנַײרא לָאמ ןייא טינ ,גָאט ןדעי ןעזעג
 טָאה ,דלעפ ןיא ,טציא .ןלעפעג ןעוועג ךיוא רעִירפ םיא זיא יז .בוטש
 ןעוװעג ןענַײז עריא ןקאב יד .ןעמונעגסיוא םיא אב סרעדנוזאב יז
 קיגייװניא ןופ ןטלָאװ ייז יוװ יוזא ,טַײקזָאר רעלעה א טימ טקעדאב
 ןוא ,םאלפ ןסייה טינ ןוא ןליטש א סעּפע ןופ ןטכיולעגרעטנוא ןעוועג
 טײקמעראוו רעכעלביל א טימ רָאנ ,סייה טינ ןוא ליטש יוזא טקנוּפ
 עריא ןופ ףיט רעד ןיא ךעלעמעלפ עקיטכיל ייווצ טנערבעג ןבָאה
 ,ןגיוא עצראווש

 -עדטנא ןַײז ןופ רעטקיצנא ןא ,עשטיא טָאה -- ,"קידסעיכ ןיא יז;
 ,ןעלענאכ ןגעוו טכארטעג ,גנוק

 ףא טקוק-- ,טכאלעג עלענאכ סטָאה-- ,טַײז רעד ןיא טינ טקוק --
 ,עקּפאיט רעד

 םיקסאמ רעטלמוטעצ א עשטיא זיא-- ,עקּפאיט רעד ףא ,ָאי ,ָאי --
 .ןעוועג

 -עּפש םייהא טרעקעגמוא ךיז ווָאקאי טָאה ,רידאגירב א קידנעַײז
 ןבָאה עלא ןעו ,ןטעברא ךָאנ טָאה רידאגירב א .ןעלענאכ ןופ רעט
 לפיוו ןוא סָאװ ,ןבַײרשראפ ףראד רע .טקידנעראפ ןיוש טעברא יד
 -ראפ-טריוולָאק רעד ןיא ןַײז רע ףראד ךָאנרעד ,ןָאטעגפוא ןעמ טָאה
 טבעל ןאד-- טעּפש רעייז ךיז טלאהראפ רע זא ,ךיז טכאמ'ס .גנוטלאוו
 .קאשולה עפראמ ,עטסָאבעלאב יד ךיוא רָאנ ,ענאכ רָאנ טינ רעביא
 רעירפ ךיז טגעלפ יז יװ ,עטלא יד ךיז טיירפרעד ,םייהא טמוק רע ןעוו
 -אב טעּפש ןרעקמוא ךיז טגעלפ רענעי ןעוו ,ןוז ריא טימ ןעיירפרעד
 ,ןעמונראפ זיא ענאכ ביוא .םיא ףא שינעטראוו רעגנאל א ךָאנ ,טכאנ
 טָאה רע זיב ,ןָאטעג סע טָאה יז יװ יוזא ,ןסע ןווָאקאי יז טגנאלרעד
 ,טזיוהעג ןצנאגניא טינ יז טָאה ןעלענאכ טימ לאלכיב .טאהעג ענעסאכ
 -שיטאבעלאב רעד ןיא יז טָאה ,בוטש ןיא ןעוועג זיא ענעי ןעוו ןוא
 א ףא גראק ןאד ןעוועג ,ךיז טשימעג טינ לרָאּפ ןגנוי םענופ טַײק
 ןעוועג רעבָא ןיא ווָאקאי סייב ,טדערעג יװ ,ןגיוושעג רעמ ,טרָאװ
 יד םיא ןלייצרעד ,ןסעומש וצ םיא טימ טאהעג ביל יז טָאה ,ןיילא
 .ףרָאד םעניא לאלכיב ןוא עמרעפ-סעפיוא רעד ףא ןעגנוריסאּפ-גָאט
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 טעשַאּפ טגָאזעג טינ לָאמנייק טָאה עטלא יד -- ,עינא ןַײד --
 -וקנַײרא ןסייהעג ריד טָאה-- ,"עינא ןַײד, טגנידאבמוא רָאנ ,"עינא
 סַײנ עקיזָאד יד---.ןיהא קעווא זיא יז .עשרעטקָאד-ןייצ רעד וצ ןעמ
 ןעוו ,טנװָא ןטעּפש א םענייא ןיא ןווָאקאי ןבעגעגרעביא עפראמ טָאה
 ,גנוטלאווראפ רעד ןיא גנוציז א ךָאנ םייהא ןעמוקעג זיא רע

 "עג ןיהא יז זיא סָאװ בילוצ ?עכמיס א ראפ ןטרָאד זיא סָאװ --
 ,טגערפעג ווָאקאי טָאה--?ןעגנאג

 -גירעשטעוו א טרָאד זיא'ס .ןדאלעגנַײא יז טָאה עמ ?סייוו'כ --
 ןוא ןרעג טינ ,ליומ ןבלאה א טימ עפראמ סע טָאה טגָאזעג -- ,עק
 ,םעד ןגעוו ןבעגרעביא ףראד יז סָאװ ,זעגיוראב יװ יוזא

 וָאקאי טָאה --?עקנירעשטעװ א ןענירדנטימניא סעּפע סָאװ --
 ,טסּוװעג טינרָאג טָאה עפראמ רעבָא ,רעיונעג ךיז ןסיוורעד טלָאװעג
 א טָאה יז .עטאוועמאט ךיז ןכאמ ןסָאלשאב יז טָאה רעשפע רעדָא
 :טרעזאכעגרעביא לָאמארעדיוו ןוא לסקא ןא טימ ןָאטעג שטיינק

 ?טייוו'כ --
 ?ןייג טינ לָאז'כ ביוא ןוא ,ונ --
 טָאה-- ןרעקרעביא טינ ךיז טלעו יד ךיוא עמאטסימ טעװ --

 ,ּפָא ךיז ור ,טרעטאמראפ ךָאד טסיב--.טמיטשעגוצ עפראמ
 םעַײנ םעניא ןעוועג זיא יז .עלענאכ ןעמוקעגנַײרא זיא דייר יד אב

 טינ ךיז טָאה יז סָאװ ,ןגארק ןסיַײװ-קידנעלקניפ ןטימ ,דיילק ןעיולב
 ןענַײז ןּפיל יד .טסאּפעג רעיײז ריא טָאה סָאװ ןוא טיינעגפוא גנאל
 א ןגָארטעג ךיז טָאה רָאה עטזיורקעג יד ןופ ןוא ,טבראפעגנָא ןעוועג
 זיא עירעמופראּפ ןימ רעדנא ןייק ."ןעריס, ןָאלָאקעדָא ןופ ךעייר
 ןבָאה ןעיורפ יד ַײס ,ןעלבצנאמ יד ַײס ןוא ,ןעוועג טינ ףרָאד םעניא
 ןעריס, ןטימ טפול יד טּפאזעגנָא ןשינעגעגאב ןוא סעכמיס ףא

 טָאה --- ,ריד ףא ךָאד טראוו עמ ,ךיגפא םוק ןוא רעביא ךיז וט --
 ןלײרעטנוא ןעמונעג לעווש רעד ןופ ךָאנ עלענאכ

 טסָאה .?ןטרָאד לאלכיב זיא סָאװ ןוא שינעלַײא יד זיא סָאװ --
 א ןוא ןעמענמורא טוװרּפעג יז טָאה ווָאקאי-- ,טצוּפראפ יוזא ךיז
 .ןַאט שוק

 -ענּפָא םיא רעטכעלעג א טימ יז טָאה -- ,ןרימשסיוא ךימ טסעוו --
 .טּפוטש

 "מיס יד זיא ןעמעוו דעװַאקעל ןוא סָאװ דעװַאקעל ,רימ גָאז --
 ,קלָאט א ןייגרעד טלָאװעג ווָאקאי טָאה -- ?עכ

 -מוא ןעד זומ'ס -- .טרעפטנעעג יז טָאה -- ,טשינרָאג דעוװָאקעל --
 ?ןַײז סעּפע טגנידאב

 -- ,ןסיוו טינ לעוו'כ ןענאווזיב ,ןייג טינ לע ךיא ?טרָאפ רעבָא --
 | ,טנשקאעג ךיז ווָאקאי טָאה

 טסָאה וד סָאװ ,לקיציא ןַײד זא ,ןגָאז ריד לעװ ךיא זא ןוא ,ונ --
 ןיױוש וטסיב ,קינינעמיא ןא זיא ,קסלאוועשזרּפ ןופ טכארבעגּפָארא
 ?ןדירפוצ

 -עעשעג אזא ןופ ךעלקילג ןיב ךיא ,ןדירפוצ רָאנ טינ ןיב ךיא --
 ?טלא רע טרעוו לפיוו .שינ
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 וד רָאנ ,ןגערפ וצ םיא אב ןסעגראפ ךיא בָאה לפיוו יונעג --
 טָאה-- ,קע ןא רעבָא ,ןרָאי ענַײד ןיא זיא רע זא ,ןיילא ךָאד טסייוו
 סָאװ ,עקרָאיטסאנמיג עַײנ יד ןָא וט --- ,ןגָאלשעגרעביא ןיילא ךיז יז
 !םוק ןוא ,ןגָארקעג ריד בָאה ךיא

 סָאװ ,יורפ א ןופ לָאק א ,סשירעלעפאב א ןעוועג זיא לָאק ריא
 טיג ןיא ןגלָאפ טינ ,ןגלָאפ רע ףראד ,ןאמ םעד סעּפע טסייה יז זא
 טלָאװ רע יװ ,ןענאכ ףא טקוקעג עלַײװ א ךָאנ טָאה ווָאקאי .ךעַײש
 רעִירפ טָאה רע סָאװ ,סכלעזא סעּפע ךָאנ ריא ןיא ןעזרעד טלָאװעג
 ,טקרעמאב טאהעג טינ

 ,ריא וצ טגָאזעג רע טָאה -- ,לרעדיוג א טסָאה --
 טסניגראפ .לָאמ טרעדנוה םעד ןגעוו טגָאזעג ןיוש רימ טסָאה --

 ?טינ םיא רימ

 -אזאל עוועי עשרעטקָאד-ןייצ יד טבעלעג טָאה סע ּוװ ,זיוה סָאד
 -נייא רעד ןופ רעטנעצ ןיא--- ףרָאד ןטימניא ןענאטשעג זיא ,ענווער
 םאב יװ טקנוּפ ןוא ,בוטש סרעציזרָאפ ןטימ סענייכשיב ,סאג רעקיצ
 זיא רע ביוא-- ריט יד גָאט ןצנאג א טינ ךיז טכאמראפ רעציזרָאפ
 -- ,בוטש ןיא םיא וצ ןעמ טייג ,גנוטלאווראפ-טריוולַאק רעד ןיא ָאטינ
 סָאד .ןענועראזאל עוועי אב ריט יד טינ ךיוא ךיז טכאמראפ יוזא
 ןשרעטקָאד א ןיא טלדנאווראפ זיא ,טניוװ יז ּוװ ,זיוה םענופ רעמיצ
 וצ טמוק עמ ,קעטייווןייצ ןופ רָאנ טינ יז טלייה ַײברעד ,טעניבאק
 ןופ ןלייה ףראד רעטקָאד רעטוג א .קנערק ערעדנא טימ ךיוא ריא
 ןופ טמוק עמ ,ףרָאד םענעגייא ןיא רָאנ טינ יז טָאה ןטנעצאּפ .ץלא
 ,רעפרעד עקימורא יד

 ,טסעג ףיונוצ ןענועראזאל עוועי אב ךיז ןבַײלק ןטנװָא יד ןיא
 -נאּפנָאמ טימ לכעלעש א ריא אב טייטש שיט ןפא רעמיצרעדָאפ ןיא
 ליומ ןיא ָאש א טעפנָאק א ןטלאה ןָאק עמ זא ,עטראה עכלעזא ,עיס
 ,טַײקרעױז עכעלסיז ןַײז םיא ןופ ןגיוז ץלא ןוא

 טָאה ,ןַײרא בוטש ןיא ןסיורדנופ ןעלענאכ טימ ןעמוקעגנַײרא
 ןעוועג טינרָאג זיא ָאד שטָאכ ,גיוא סָאד טערומשזראפ קראטש ווָאקאי
 ,פמָאל רעסיורג ןייק טינ טנערבעג טָאה'ס-- קיטכיל קראטש יוזא
 -עג ךיז טָאה סע לפיוו ,טיירדעגסיורא ןעוועג זיא טיונק רעד ,סעמע
 ,גיוא ןיא ןָאטעג דנעלב א יװזא ראפרעד םיא טָאה רעשפע .טזָאל
 ךיז ,רעקידנענַײש א ,עשטיא טָאה ,ןַײרא ןענַײז ייז יװ ךַײלג לַײװ
 ,ןענוועראזאל עוועי ןבעל שיט םאב ןָאנביױא טרָא ןַײז ןופ ןביוהעגפוא
 ,ןעלענאכ סע ןטערטוצּפָא יידעק

 רעד ןבעל ןציז ריא טפראד ,קינינעמיא רעד ךָאד טַײז ריא --
 .טגָאזעג עלענאכ טָאה -- ,עטסָאבעלאב

 רימ ןלעװ ןוװָאקאי ןוא ,ךַײא יווילס טרעהעג ןָאנבױא רעד ,ןיינ --
 טנאה רעד ראפ ןעלענאכ ןעמונעג טָאה עשטיא-- .ןטאטשאב ךיוא
 פאכ א רע טָאה ךָאנרעד .ןענוועראזאל עוועי וצ טריפעגוצ יז ןוא
 ,ילברעד טלעטשעגקעווא סע ןוא לקנעב א לקניוו א ןופ ןָאטעג

 ,סָאבעלאב-עסַײמ טגָאזעג רע טָאה -- ,ךיז ץעז ,ווָאקאי ,עטיב --
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 עקרערעל יד ייז ןשיװצ .ןעצ ןשטנעמ א ןעוועג ןענַײז רעמיצ ןיא
 עלעצעט םעד ץוכ .טכארבראפ ךעלטימעג טָאה עמ .ענוועייגרעס ענינ
 סנסַײבוצ ןופ סָאװ-סעּפע ךיוא ןעוועג לָאמ סקיטציא זיא ,עיסנאּפנַאמ
 -ראפ ןוא עגארב ןעקנורטעג טָאה עמ .ןעקנירטסיוא םוצ -- עליפא ןוא
 --עסיורג ןוא ענירג ןעוועג ןענַײז רעזעלג יד .סאווק טימ ןעקנורט
 טָאה עמ עכלעוו ןופ ,רעשעלפ יד ןופ םענראפ ןוא רילָאק ןטיול
 ,ךעלזדלעה יד ןטינשעגּפָא

 -עג טיג םיא טָאה עגארב יד רעבָא ,ןעקנורטעג ךיוא טָאה ווָאקאי
 -ָאמ ערעווש א ,טרעקראפ ,ןרָאװעג טינ רע זיא ךעליירפ ןוא ןעמונ
 אזא ןיא ןעװעג רעבָא זיא עלענאכ .םיא ףא ףורא זיא עריוכשער
 -עג טָאה יוזא-- טָאה יז .טינ לָאמנייק ךָאנ יו ,גנומיטש רענעביוהעג
 -לאהכוב םעד רָאנ יו ,רעמיצ ןיא ןעזעג טינ םענייק -- ןוװָאקאי טכוד
 טָאה רעכעה ץלא ,ןעקנורטעג טָאה עשטיא רעמ סָאװ .ןעשטיא רעט
 -עגרעטנוא םיא טָאה ענאכ ןוא ,"ץלעב עלעטעטש ןַײמ , ןעגנוזעג רע
 ירעד ןעוװעג סע זיא ןוװָאקאי רעבָא ,טוג ןעגנוזעג ןבָאה ייז .ןעגנוז
 א זיא רעמיצ ןיא זא ,ןזיועגסיוא םיא ךיז טָאה ,םעד ץוכ .רעדיוו
 זיא טונימ רעדעי טימ .ליק ןעועג זיא'ס שטָאכ ,ץיה עכעלרעפעג
 ,שיט םאב ןציז וצ ןרָאװעג רערעווש ץלא ןווָאקאי

 ןביוהעגפוא ןדיישטנא ךיז טָאה רע -- ,ןייג ןיוש ןלעװ רימ ,ונ --
 ,ענאכ ,םוק -- .לקנעב ןופ

 ןוא ,טגערפעג ענוועראזאל עוועי טָאה --?ךיג יוזא סעּפע סָאװ --
 ,טרָא ןַײז ןופ ןעגנורּפשעגפוא ןיא ,ןפוליגעב ךעלשּפיה ,עשטיא

 .ןעירשעג רע טָאה--!ןזָאלסיורא טינ ןלעוװו רימ --
 ןטעבעג יז ווָאקאי טָאה-- ,טרעטאמראפ ןיב ךיא ,ענאכ ,םֹוק --
 ,םיא ןופ טיירדעגקעווא ךיז טָאה יז ןוא -- ,ּפָא ָאד ךיז ור זיא ,ונ --
 ןַײפ ןעװעג טינ זיא סע .ןסיורד ןיא ןעגנאגעגסיורא זיא ווָאקאי

 רעבָא ,ןיילא ןענאכ ןזָאלרעביא טרָאטעג טינ טָאה רע ,טַײז ןַײז ןופ
 ?םיא טימ קעווא טינ ןוא טגלָאפעג טינ םיא יז טָאה סָאװראפ

 ,ןייגסיורא לָאז יז זא ,טראוועג ןוא רעיוט םאב ןענאטשעג זיא רע
 ןענאּפש ןעמונעג עילָאװאּפ רע טָאה ,טונימ עכעלטע יוזא טראוועגּפָא
 טָאה סנגער עקיטסבראה עכעלרעהפומוא יד ךָאנ .סאג רעד רעביא
 טינ ךיז טלָאוו'ס ךַײלג .טנוװָא רעליטש ,רעמעראוו א ןבעגעגסיוא ךיז
 ןעגנאגעג טלָאוװס רָאנ ,רעטניװ ןפיט םוצ רעטנעענ ץלא ןטינשעג
 ןיא -- טפאנ לסיב א ,ןעוועג טינ ףרָאד ןיא זיא ערטקעלע .גנילירפ וצ
 ןעוועג םוטעמוא ,טנװָא ןיא טעּפש ,טציא עדאווא זיא ,טיציפעד ןסיורג
 ןַײש לכעלארטש סאלב א טָאה רעביטש רָאּפ א ןיא רָאנ .רעטצניפ
 -צנעפ ןפא לגנעהרָאפ א ןופ לטלעּפש א ץעגרע ןופ טּפיזעגסיורא ךיז
 ,רעט

 רעד ןופ זיוה םענופ קענאג ןפא ןבָאה ,טנװָא ןיא ךעלנייוועג יו
 ןעייטש סָאװ ,קנעב עלָאמש ייוצ יד ףא ,גנוטלאווראפ-טריוװלָאק
 -ראטיור עטעדנווראפ יד טכארבראפ ,רערעדנא רעד ןגעקטנא ענייא
 -אג רעכעליירפ א ןעוועג זיא סע .ךעלדיימ עשיפרָאד יד טימ רעיימ
 -כרוד טלָאװעג טָאה ווָאקאי .רעטכעלעג טימ ןוא גנאזעג טימ -- קענ
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 יו ,לָאמאטימ סעליוק עכעלטע ןָאטעג ףור א םיא ןבָאה ,ַײבראפ ןייג
 .רעטצניפ רעד ןיא םיא ףא טקוקעגסיורא ןוא טראוועג רָאנ טלָאװ עמ

 רעפראש ריא טימ עטוינא ןרעקלעמ יד -- ,ווָאקאי ךָאד זיא סע --
 -נופ ןאּפש ןעצ א ןעװעג ךָאנ זיא רע ןעו ,ןעזרעד םיא טָאה עיר
 ,ןעלרשעג יז טָאה --!רעהא ,רעהא -- ,סנטַײװרעד

 םיא ךיוא קענאג ןופ עקירעביא יד ןבָאה ---!רעהא עווערעקראפ --
 ,ןפורעג

 קנאב ןופ ןביוהעגפוא ךיז טָאה עטוינא .ןעגנאגעגוצ זיא ווָאקאי
 | | ,טרָא ןא םיא ןעַײרפאב וצ

 ריא ףא טנאה רעד טימ ןָאטעג קירד א טָאה רע -- ,ץיז ,ץיז 0
 סקא

 עטוינא טָאה -- ,ינק יד ףא ריד וצ ןצעז רעסעב ךיז לעוו'כ ,ןיינ -- = |
 .,טכאלעג

 ריד טעװ ,עינא ןַײז ןסיוורעד ךיז טעװ סע ,עקטוינא ,ךיז טיה --
 אזא טימ טגָאזעג סע טָאה וָאּפיליפ טאדלָאס רעד -- ,טכעלש ןַײז
 ןיאס זא ,ןעמוקעגסיוא עקפאד ןזיא'ס זא ,לָאק ךעליירפ ,קיטומטוג
 ,ןצעז ךיז געמ יז ןוא ךעלרעפעג טינ

 בָאה ךיא --- .טרעיודאב עקטוינא טָאה -- ,טאהעג ענעסאכ ךיג וצ .--
 -רעס ענינ ,עקרערעל רעד ןיא טבילראפ רָאג טסיב וד זא ,טניימעג
 עטשרעבייא עצנאג יד ןעמונעגּפָארא ריא בילוצ ךָאד טסָאה .ןענוועייג
 ,ןָאדיב ןַײמ ןופ ךלימ

 טָאה -- ,םַײה רעד ןיא ריא אב ןעוועג רע זיא לָאמ ייווצ ןוא --
 ,לדיימ רעדנא ןא ןבעגעגוצ

 -נעטש זיא שטנעמ רעדעי ּוװ ,לפרעד עניילק סָאד ,ףרָאד סָאד ,ךא
 יוצ ןענַײז עלא ,עניב א ףֹא יװ ,ןעמעלא ראפ טלעטשעגסיורא קיד
 רע זיא טונימ ייווצ ףא .ץלא .ןסייוו ,ץלא ןרעה ,ץלא ןעעז -- רעיוש
 םוצ לכיב א ריא אב ןעמונעג ןוא עקרערעל רעד וצ ןעגנאגעגנַײרא
 ,םעד ןגעוו ןיוש ןעמ טסייוו ,ןענעייל

 ריא יידעק-- ,ןפורעגּפָא ךיז ווָאקאי טָאה-- ,ךעלעדיימ עביל -- |
 ןדייב ןגרָאמ רעסעב ךַײא ךיא לצוו ,ןטיײקשיראנ ןייק ןדייר טינ טלָאז
 ..ןגַײװש ןלָאמ ןסייב טלָאז ריא זא-- ַײנט א טימ רָאנ ,ןלָאמנָא

 ,בוטש רעד ןבעל ךיז טלעטשענפא ,רעטַײװ ןעגנאגעגקעווא זיא רע
 ןייגנילרא -- קידנטכארט ,עקטילאק רעד אב ןענאטשעג ,טניוװ רע ּוװ
 ןופ ןפָאלעגסיורא ,טקעמשרעד ןיוש םיא טָאה קיראש רעבָא .טינ יצ
 ,טליבעג ,עקטילאק יד סעּפאל יד טימ טלבארגעג ןוא ערונָאק רעד
 ינלרא ןוא לריט םענופ עקמאילק יד ןבייהפוא רעכיג סָאװ לָאז רע
 .רעיוט םוצ סיורא זיא ,עסעוװרָאב א ,עפראמ .ףיוה ןיא ןעמוק

 ?ןטרָאד וטסייטש עשז סָאװ -- .טגערפעג יז טָאה --- ?וָאקאי ,וד --
 -עג יז טָאה לָאמ ןטשרע םוצ .טרעדנּוװראפ ןעוועג זיא עטלא יד

 ,ןפוליגעב ןַײז לָאז טנאריטראווק ריא זא ,ןעז
 .עגארב טימ ריד ןופ טקעמש סע --
 .ךיוא סָאד ןעק ךיא !?ךלימ רָאנ קנירט ךיא ,עשז סָאװ --
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 טקעטש ערּוװג עסיורג ןייק רָאנ ,טינ לביראפ ןייק בָאה ,ונ ,ונ --
 ?עינא זיא ּווװ .םעד ןיא טינ

 ,ןעמוק דלאב טצעוװ עינא --

 יסיוא ןעמונעג עפראמ טָאה ---!?ךעליירפ ןעוועג ןטרָאד זיא'ס --
 ,לּפמעל רעטכא סָאד ךיק ןיא קידנדניצנָא ,ןגערפ

 קידנלעװ טינ ,טרעפטנעעג ץרוק ווָאקאי טָאה -- ,ןעמעוו יו --
 ,ךערּפשעג ןרעיונעג א ןיא ךיז ןזָאלנַײרא

 ןסָאגעגנָא טָאה עפראמ -- .טלנק סע ,סאווק לסיב א סיוא קנירט --
 טגנאלרעד ןוא סאווק לדנעק םענעכעלב א ןיא גורק םענעמייל םענופ
 ,ןווָאקאי

 -עגּפָא ןוא טליקעג טָאה רע ,רעטוג א ןעוועג זיא קנארטעג רעד
 ,טשירפ

 יו יוזא ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ןייגסיורא לסיב א ךָאנ לעװ ךיא --
 ,שינעביולרעד א ןבעג םיא ףראד עמ סָאװ ,דניק א

 יזא ,ןטעבעג םיא יורפ עטלא יד טָאה-- ,גנאל ףא טינ רעבָא --
 טמוק ןוא ןטרָאד ןופ ןעינא קעווא םענ -- ,ןוז ריא ןטעב טגעלפ יז יו
 עוועט אזא .ןעמוק טינ טעװ ריא זיב ,ןפָאלשנַײא טינ לעװ ךיא .קירוצ
 טינ ךיא ןָאק ,בוטש ןיא רעצעמע טלעפ'ס ביוא-- רימ אב ןיוש זיא
 ,ןגיוא יד ןכאמוצ

 וװוָאקאי טָאה -- !טפָאלש טגנידאבמוא ,ןפָאלשנַײא קִיור טגעמ ריא --
 ,ןליופאב ןפיוא ןשירעטילימ א ףא טאמיק

 טינ רענייק ןיוש ךיוא טארספרָאד םענופ קענאג ןפא זיא טציא
 קע ןייא סָאװ ןוא ףרָאד סָאד ךרוד טדַײנש סָאװ ,געוו רעד .ןעוועג
 -עשזרּפ טָאטש רעד וצ ןוא רעפרעד עקיַײברעד יד וצ טריפ רענַײז
 ,ןיהא ,עוואטסאזיץענערגַײב רעד וצ --קע רערעדנא רעד ןוא ,קסלאוו
 רעקיצנייא רעד .ןצראווש ןיא טליהעגנַײא ןגעלעג זיא ,גרעב יד וצ
 םענופ ןעוועג זיא ,ןגָארטרעד רעהא ךיז טָאה סָאװ ,שיור רענָאטָאנַאמ
 רעביא טּפאלקעג ןבָאה ןרעסאוו עקימיוש ענַײז ,לכַײט-גראב ןזָאלנעמָאנ
 זא ,קורדנַײא םעד טכאמעג טָאה'ס ןוא ,רענייטש עקיציּפשפראש יד
 א רעטצניפ רעד ןיא טייטש ,ךעשיוכערָאה יד אב ,ןטרָאד ץעגרע
 טפארק ןוא טפאשעירעב רעצנאג ריא טימ ןוא ,ליאכ-סעשייא ןא ,יורפ
 טקנעװש יז עכלעוו ,טערג עילאב א רענייטש יד ףא סיוא יז טּפאלק
 .סאג רעד רעביא רעטַײװ ןעגנאגעג זיא ווָאקאי ,לכַײט ןיא ךָאנרעד
 -עו ףא ,ןעװעג טינ זיא ענָאװעל יד ,.טניה יד טליבעצ ךיז ןבָאה סע
 רעלק א רע טָאה-- ,עלענאכ עמאטסימ טייג סָאד ?יײז ןליב עשז ןעמ
 םיא רָאנ ,לפאנק יד ןופ ַײרעּפאלק עקיכליה יד טרעה רע -- .ןָאטעג
 םיא ךיז טָאה'ס ןוא ,טירט סנצעמע ךָאנ טרעה רע זא ,טכודעג טָאה
 ,ןעזרעד טינ םיא לָאז עמ ,טױלּפ א ֹוצ געוו ןופ ןעווערעקראפ טלָאװעג

 ,ןיילא ןעוועג זיא עלענאכ
 -עגרעביא--.טגערפעג םיא יז טָאה --?ןפָאלטנא וטסיב סָאװ --

 ?ןעד ןעמ טוט יוזא .,.ךימ ןזָאל
 טָאה רע .ןצראה ןפא רעגנירג ,רעכעליירפ ןרָאװעג זיא ןווָאקאי
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 וצ ןענוגראפ עליפא ךיז טָאה רע זא ,קידרעפָאה יוזא טליפרעד ךיז
 :עגארפ א ןלעטש

 סיורא טינ ,ןיילא ןייג ,רעכָאב-ןסָאכ רעד ,ןזָאלעג ךיד טָאה רע --
 ?ןטיילגאב

 רָאנ יז טָאה --- ,םייהא ּפָא ךימ ריפ ,ּפָאק רעד ייוו רימ טוט סע --
 ,טרעפטנעעג

 ןענַײז געוו לקיטש א ןוא ,טנאה רעד רעטנוא ןעמונעג יז טָאה רע
 -לָאק םעד ַײבראפ ךרוד ןענַײז ייז ןעוו רָאנ ,קידנגַײװש ןעגנאגעג יז
 טָאה ,סרעלכַײּפש-עּוװט יד ןוא קיוט רעד זיא סע ּוװ ,ץאלּפ ןשיטריוו
 :ןָאטעג גָאז א עלענאכ

 ,טרעלקעג טינ רָאג לָאמנייק בָאה ךיא ...עלעראנ ,עלעראנ ,ךא --
 ,ןטיה טציא ךימ טספראד ...אזא ןַײז טסנעק וד זא ...אזא טסיב וד זא
 ..ןיילא ךיז ןרעקמוא טכאנאב ןזָאל טינ ,ּפָאק ןיא גיוא סָאד יו

 ?עריומ טסָאה --
 ...עריומ בָאה'כ ,ָאי --
 ?ןעמעוו ראפ --
 ,ןרעטש ןָא ןוא ענָאװעל א ןָא טכאנ א ,טכאנ רערעטצניפ רעד ןיא

 סָאד טָאה ,רעטצנעפ א ןיא ץעגרע לּפמעל א ןופ טכיול ןטסדנימ א ןָא
 רעטרעווילגראפ ןיא ןרעדנא ןפא רענייא טקוקעג קלָאפרַאּפ עגנוי
 ףא ןרעפטנע טעװ יז סָאװ ,םעד ףא טראוועג טָאה רע .שינעטראוו
 ןגיוא יד ךיז ןעמונעגסיורא ןוא טראוועג טָאה יז ."!ןעמעוו ראפ, ןַײז
 טעװ רעריא רעפטנע רעד סָאװ ,קורדנַײא םעד םענָאּפ ןַײז ףא ןעז וצ
 טָאה ךָאנרעד ,עזױּפ ערעגנעל א ןטלאהעגסיוא טָאה יז .םיא ףא ןכאמ
 :טגָאזעג יז

 ...עטאט א ,עלעקנאי ,ןַײז טסעוו --

 ןיא עקפאד ןװָאקאי ןלאפעגסיוא ןענַײז ןקילג ןוא ןדיירפ עלא
 טָאה ָאד .עיזיגריק ןיא ףרָאד םענעפרָאװראפ םעניא ,טַײצ-עמָאכלימ
 םיא טָאה ,עלענאכ ,בַײװ סָאד ןוא טאהעג ענעסאכ ,טבילראפ ךיז רע
 ,עלעטָאמ ,לטָאמ ןבעגעג ןעמָאנ א ןבָאה ייז ןכלעוו ,ןוז א ןריובעג

 טלא ןעװעג עלעטָאמ זיא ,טקידנעראפ ךיז טָאה עמָאכלימ יד ןעוו
 -וק עצראווש עטכידעג טימ עלעגנַיי ןייש א ןעוועג זיא'ס .רָאי ַײרד
 ,רענַײז ןעמאמ רעד אב יװ ,עלעבירג א טיִמ ןוא ּפָאק ןפא ךעלרעשט
 ,ןיק רעד ףא

 עכעלשטנעמ לפיוו .עיצאוקאוועער יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע...
 לפיוו ,ןעגנונעפָאה עַײנ לפיוו ,ןגרָאז עַײנ לפיוו ,רעיורט ןוא דיירפ
 עקיזָאד סָאד ןפורעגסיורא טָאה ןקעטייו ןוא ןעגנובעלרעביא עַײנ
 ?עיצאוקאוועער ,-- טרָאװ עכעלטעמאה ןוא עכעלרעווש

 -אל עוװעי עשרעטקָאד-ןייצ יד טריוקאוועער ךיז טָאה עטשרע יד
 ,ןבַײלב לָאז יז זא ,ןדיירנַײא יז טװּורּפעג טָאה עמ .ענוועראז

 -אוונופ ,ןיהא ןרעקמוא ךיז לעוו'כ -- .טגָאזעג יז טָאה -- ,ןיינ --
 ,ןעמוקעג ןיב ךיא ןענ
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 -- ךיז אב ןסילשאב טנַאקעג גנירג יוזא טינ טָאה ןאמגראב עטיג
 ריא ביוא ,ןרָאפקעװא יז ןָאק יוזאַיו .ןרָאפקעװא טינ יצ ןרָאפקעװא
 רעטניוװצ ןשיניארקוא ןופ טנעָאנ רעד ןיא ?ָאד טבַללב ,לדנעמ ,ןאמ
 ןעמוקעגוצ זיא סעטרוי יד רעטניה ,דלעפ ןשיזיגריק ןופ טַײװ טינ ןוא
 ןעגנאגעג עטיג זיא גָאט ךָאנ גָאט .רעווייק ןשידִיי א ןופ עלעגרעב א
 לכיומ ריא לָאז רע ,םיא ןטעבעג ןוא רעווייק סלדנעמ ףא טנייוװעג ןוא
 ,םיא טזָאלראפ יז סָאװ ,ןַײז

 -ליז עילימאפ יד ףרָאד ןיא ןבילבעג ךָאנ זיא עטריוקאווע יד ןופ
 עשטיא ,ייז ץוכ ןוא ,דניק רעייז טימ ןוא ןענאכ טימ ווָאקאי -- רעב
 ,רופ א ףא ךיז טּפאכעגפורא עשטיא טָאה רעטפָא ץלא .עשראוו ןופ
 ךיז רע טָאה לָאמ סעדעי ןוא ,קסלאוועשזרפ ןייק ןעגנאגעג זיא סָאװ
 :טלייצרעד טָאה רע .רעטרעטַײהעגפוא ןא ןטרָאד ןופ טרעקעגמוא

 "רעד ןיוש טָאה עמ ,ןַײרא געוו ןיא ךיז ןביללק עשיליוּפ עלא --
 ,ךעלקעּפ יד ףא ןיוש טציז עמ ,עיצאוקאוועער יד טביול

 יזא ןעוועג ווָאקאי זיא-- ןלױוּפ ןופ טינ ךָאד ןיב ךיא רעבָא --
 ,דייר סמענעי ןצ קיטליגכַײלג יו

 ןאמ סענאכ טַײז ריא ןוא ,ןטרָאד ןופ זיא רעבָא ענאכ רעַײא --
 טעװ .ןטרָאד ךיז טוט סע סָאװ ,ןעז ןלעװ רימ .ןרָאפסיורא ריא טנָאק
 -קנארפ ןייק ןליוּפ ןופ ןרָאפקעװא רימ ןלעוװ ,ןרעװ ןלעפעג טינ זדנוא
 -ליגריק יד ?ָאד ךַײא טלאה סָאװ .עקירעמא ןייק ,דנאלגנע ןייק ,ךַײר
 ריא ?סעקוידרוב יד טימ ןעלזייא ערעייז ?ךַײא ןטלאה סעטרוי עשיז
 ?ןסקאוועגסיוא ָאד טַײז ריא ,ןרָאװעג ןריובעג ָאד טַײז

 ..רָאנ ,ןסקאוועגסיוא טינ ןוא ןרָאװעג ןריובעג טינ ָאד ןיב ךיא --
 ?רָאנ סָאװ ,רימ טנָאז ,עבארעדא ?רָאנ סָאװ --
 -ראפ ךיז יוװ יוזא ווָאקאי טָאה-- ?ןליוּפ וצ סעּפע ןעד בָאה'כ --

 וצ ּוו טינ ךיז בָאה'כ .?קידנעטש ףא ןרָאפקעװא רָאנ -- .טרעפטנע
 ,םייה רעד ןיא ןיב ךיא ,ןריוקאוועער

 ,ןװָאקאי טימ טייווצעבלאז רָאנ בוטש ןיא ןבילבעג זיא ענאכ ןעוו
 :טגָאזעג יז טָאה

 ןרָאפ ךיא לעװ ,טינ ךימ טספראד ןוא ןבַײלב טסליװ וד ביוא --
 ,ןוז ןטימ רָאנ ,ןיילא טינ טסייה סָאד ,ןיילא ןרָאפ לעװ ךיא ,ריד ןָא

 ,רענַײמ ךיוא זיא ןוז רעד --
 טינ טסעװ וד ןעמעו אב .סעמאמ רעד רע זיא רעִירפ רעבָא --

 רע .ןעמאמ רעד אב ןבַײלב ףראד רע זא ,ןגָאז ריד ןעמ טעװ ,ןגערפ
 ,ןעמאמ א ןיא ךיז טקיטיינ רע ןוא רָאי ַײרד טלא זיא

 ,ךיוא ןטאט א ןיא ןוא --
 ןָא ךָאנ רע ןעק לַײװרעד רעבָא .ךיוא ןטאט א ןיא ,עדאווא --

 ,ןעמוקסיוא טינ רימ
 ןבעל רע טעוװ יוזאַיו ,ןלעטשרָאפ טנָאקעג טינ ךיז טָאה ווָאקאי

 ןוא ןעמענמורא ןָאט ףור א ןענעק טינ ,ןעז טינ םיא--- דניק םענָא
 סיאב-םעלָאש רעסיורג ןייק ,סעמע ?ןעלענאכ ןָא ןַײז רע טעװ יוזאיוו
 .?עלענאכ ,יז ןוא .ביל יז טָאה רע רעבָא ,ןעוועג טינ ייז ןשיווצ זיא

 ךיוא טציא ןיוש ףראד ,טָאטש ןיא טרָאפ עשטיא ןעוו ,לָאמ סעדעי
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 ןשיטָאטש ןיא ןריצאּפש ןטרָאד ןעזעג ייז טָאה עמ .עלענאכ ןיהא ןרָאפ
 ןוא טנֹװָא ןיא טעּפש ןעמוקעג ייז ןענַײז זיוה-רָאפנַײא ןיא .ןטרָאג
 ןגָארטעגּפָא סַײנ יד טָאה עמ ןעװ ..לקענאג ןפא טַײצ א ןסעזעג
 ןגיוב-ןסיואילַײפ ןוא דרעפ ןפא ךיז ןצעזפוא טלָאװעג רע טָאה ,ןוװָאקאי
 יז זא ,ערָאװס א .טכָאקעג םיא ןיא טָאה סע .,.טָאטש ןיא ןעילפקעווא
 ןרָאפקעװא רעסעב ןיוש יז לָאז ,טאהעג ביל טינ לָאמנייק םיא טָאה
 --"??עלעטָאמ עלעגנִיי ןַײמ ןוא , .ןצראה ןופ ןסירעגסיורא ,סיוא ןוא
 רע זא ,קנאדעג םענֹופ ץראה סָאד טמעלקעגפיונוצ רעמ ךָאנ םיא טָאה
 ,דניק ןטימ ךיז ןדיישעצ ךיוא ןזומ טעוו

 םעניא זיא ענאכ רעכלעוו ףא ,ףיש עטנידעגסיוא עטלא עבלעז יד...
 -עשזרּפ ןייק ישטאביר ןופ ןרָאפ וצ ןעמוקעג רָאי-עמָאכלימ ןטשרע
 ייר ןייק טריפענּפָא רעדיװ טציא יז טָאה ףיש עבלעז יד -- ,קסלאוו
 --רעטַײװ ןוא עזנורפ ןייק -- ןעוועג געוו רעד זיא ןטרָאד ןופ .ישטאב
 ,ןליוּפ ןייק -- רעטַײװ ךָאנ עװקסָאמ ןופ ןוא ,עװקסָאמ ןייק

 סָאד .טערטרָאּפ סעלעטָאמ טלָאמעגנָא ווָאקאי טָאה ןרָאפּפָא ןראפ
 רעבָא טָאה רע .לרעמיצ ןיא ךיז אב ןעגנאהעגפוא רע טָאה דליב
 ןפא טקוקעג טָאה רע ןעוו .טנאוו רעד ןופ ןעמונעגּפָארא סע ןכיגניא
 םיא ןיא ןגיועגנַײא ךיז יוװ יוזא ןגיוא סעלעטָאמ ןבָאה ,טערטרָאּפ
 עשרעדניק עטגָאזעגסיוראיטינ א סעּפע טאהעג ,טנַאמעג ,טנַאמרעד ןוא
 ..ןטאט םוצ ,םיא וצ ענַײט



 טארדאווק

 רפזדנו





 עטכישעג אזש;

 רעד רעטניה ןעניוו ןופ טיײלקמעוװקאבמוא י
 רעקירָאיקיצנאװצ-ןא-טכא רעד טָאה טָאטש
 -אֹב טליפרעד יקצעווענשיוו עווָאיל רעינעשזניא

 -- עלאק יד .,ןסָאכ א ןרָאװעג לזאמ טימ זיא רע ןעוו ,קראטש סרעדנוז
 ןיא סָאװ ,קיטאמעטאמ ןופ ןרערעל עגנוי א ,לדיימ טעדליבעג ,ןייש א
 יז טסיה עמאמיעטאט אב ,ענװָאסירָאב עדירפ יז ןעמ טפור לוש
 טבעל -- ,עקשטָאדירפ ,עלעדיירפ יז זיא ,ןסָאכ םאב ,םיא אב ןוא ,לדיירפ
 עװָאיל טרָאפ גָאט עלא .םיא ןופ רעטעמָאליק קיסלרד ,עװקסַאמ ןיא
 -ָאה יו ,סיז ןענַײז ערעייז ןשינעגעגאב יד ןוא ,ןעלעדיירפ טימ ןעז ךיז
 "ונעגמורא טציז עמ ,קראּפ ןיא טריצאּפש עמ ,ָאניק ןיא טייג עמ ,קינ
 -פניק סָאד טרינאלּפ עמ .סעסַײמ ךיז טלייצרעד עמ ,ךיז טשוק עמ ,ןעמ
 יאפ א טימ ןעמ טנַאמרעד לָאמ רעדעי ןוא ,ןבעל עמאזניימעג עקיט
 ךעלרָאּפ יד טינ טרירטסיגעראפ סָאװ ,סגאז םעד סָארדראפ ןוא לביר
 טסייה רָאנ ,ןבָאה ענעסאכ ןגעװ גנודלעמ א ןָא ןביג ייז יװ ,ךַײלג
 ןקוקמוא ךיז ,ןרעלקרעביא עלאקיזסָאכ טעוװ רעמַאט ,ןטראוו גנאלנכָאוו
 עקידענושעמ אזא ,טַײקדליװ אזא .קירוצ ףא גנודלעמ יד ןעמענּפָא ןוא
 ..!ןרעלקרעביא ןלעװ ,עלעדיירפ ,יז ןוא ,עװַאיל ,רע !ערָאשאה

 טינ ךיז טליוװס ,ןטונימ יו ןפיול ,ןעמאזוצ זיא עמ סָאװ ,ןעָאש יד
 עקידנעמוק יד טינ ןעוו .ןבעל ןטימ ןדייש טינ ךיז טליוו'ס יו ,ןדיישעצ
 טלָאװ ,לדיירפ ,יז עפוג ןעוו ןוא ,ןרעטלע סעדירפ ,רעגיווש-ןוא-רעווש
 גנערטש סרעדנוזאב ףראד סָאװ ,שטנעמ א ,ןרערעל ןייק ןעוועג טינ
 ןיוש ייז ןטלָאװ ,ןּפיצנירּפ עשילארָאמ ןוא עשיטע עסיוועג ןטיהּפָא
 םענָא ריא אב ןקיטכענ ןבילבעג טלָאװ רע .טדיישעג טינ ךיז טציא
 םייהא םוא ךיז עווָאיל טרעק טכאנ עטלפיוו יד .סגאז םענופ לטיווק
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 ,ןטסוּפ ןרעביא ךיז טּפעלש ,ןאב רעשיטָאטשַײב רעטצעל רעד טימ
 ןַײז וצ ,בוטש ןַײז וצ וועשִיי ןשיטָאטשרעטניה םענעטכיולאביךאווש
 ןיילא .טנעו עטעוועקניטעגיטינ ענרעצליה יד טימ רעמיצ ןשירעכַאב
 -עג ךיוא ןיוש טָאה לָאמ רָאּפ א ןוא ,ָאש ייווצ טמענראפ געוו רעד
 : :לדיל םעניא טגניז עמ יוװ ,ןפָארט

 (0חיימ סיז תוס: 8
 110061װ88 56 אקעונא2

 11 ת חס זמח2הגא, עהצ חס 1/ח222א
 110ח000/ חס חקעמתוטאס 1

 ךיז טצעז רע ,ןייג וצ טַײװ זיא'ס ,טינ רע טייג סעלאּפש יד רעביא

 טזָאלעגּפָארא ּפָאק םעד ,טלמערד ןוא קנאב א ףא לאזקָאװ ןפא קעווא

 ךעלדימ ןוא ךעלקילג טּפאלק סע יװ ,ךיז קידנרעהנַײא ,טסורב רעד ףאי

 ,ץראה שירעכָאבנסָאכ ןַײז

 ירפרעדניא רע טפיול ,רעטמעלָאכראפ א ,רענעּפָאלשעגסיױאיטינ א

 סָאװ, .ןסעָאט טכאמ רע ,טינ ךיז טּפעלק טעברא יד ןוא ,טעברא רעד ףא

 טָאה-- ,יקצעװענשיו רעװאכ רעביל ,ןרָאװעג ךַײא טימ סָאד זיא

 א ריא טָאה ןטכענ-- ,גנוקרעמאב א טכאמעג םיא ףעש רעד ןטלמונא

 טָאה טנַײה ,טנכערעגסיוא קיטכיר טינ ,רעטעמאיד ןיא טאהעג סעָאט

 ךעלנע טינ רָאג סעּפע זיא'ס .טנעיציפעָאק םעד ןבעגוצ ןסעגראפ ריא

 ".,ךַײא ףא

 טרָאפ טציא ,שינעטראוו ןכָאװ עגנאל יד ךרוד ןיוש ןענַײז טָא רָאנ
 ןַײז טימ טנגעזעג ןיוש ךיז טָאה רע ,ןעלעדיירפ וצ קידנעטש ףא רע
 .רעװקסָאמ א טרעװ רע ,לסעג ןשיפרָאד ןטקוראפיטַײװ םעניא גנוניוװ
 ,ענעסאכ יד זיא טנַײה

 רעטשרע רעד ןיא ,ךעלנייוועג ,ןוא ,ןליבָאמָאטװא ץוט עבלאה א
 ןיא ןלעװ ,ןעלעדיירפ טימ רע--,ןעמולב טימ רעטריצאב א ,ןישאמ
 ,ץאלאּפ םוצ ןרָאפוצ ,גָאטאב רעגייזא ַײרד ,טַײצ רעטקרעמעגנָא רעד
 -ָאטוכעמ יד טימ ןעמאזוצ ;סעינָאמערעצ-ענעסאכ יד רָאפ ןעמוק סע ּוװ
 וצ ןעמענ ןטרָאד ןעמ טעװ טנַײרפעטוג ,סעדייא ,סעטסענעטוכעמ ,םינ
 -ארטסיגער רעד ןופ שטנוװ ןטוג םעד ןרעהסיוא ,רעינאּפמאש רעזעלג
 ןיא ןרעטלע ךיז ןוא םעלָאשעב ןבעל לָאז עמ זא ,סגאז םענופ עשרָאט
 ןרָאפקעװא ןעמ טעוװ ,עכמיס רעלעִיציפָא רעד ךָאנ ,ןאד ןוא ,ןדיירפ
 ענעסאכ רעסעמע רעד ףא ,בוטש ןיא ,ןעלעדיירפ וצ ,ריא וצ ,םייהא
 -פאז ,עקידלדורּפש ,ןטסָאט עכעליירפ יד טימ ,שיט ןטיירגעג-ןייש ןטימ
 ...סעינאוועשטניוו עקיט

 -אכ א ןופ עכמיס ערעסערג א ןאראפ ןעד זיא ,עקאט ןסעמערעדניא

 יד רעביא ןוא ,ןאביערטקעלע עטצעל יד ןפָאלטנא רימ ןופ זיא רעדיוו 1
 ןאּפש ךיא ,ךעלנייוועג יװ ,םייהא ,סעלאּפש יד רעביא ,סעלאּפש
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 גָאֹנָא ןא יו ענעסאכ טֹרָאװ סָאד טגנילק סעניושעל עלא ףא ?ענעֿס
 ףא ןאראפ ךָאנ זיא .עוויוט-ערוסב עקיטכיל ענייש א יוװ ,סטוג ףא רָאנ
 ןצנאט ןבעלרעד ןלָאז רימ , יו ,עינאוועשטניוו ערעסעב א טלעוו רעד
 -רעביוצ רעמ א ןאראפ ןעד זיא ?"ענעסאכ (סרעטכַאט) סנוז רעַײא ףא
 ,ןרעדָא יד ןיא טולב סָאד ןפיול ןעגניווצ יוזא לָאז סָאװ ,טרָאװ קיד
 ןוא עטלארטשאב ליפיוזא ,ןעגנונעפַאה ליפיוזא ןקעוופוא לָאז סָאװ
 רעייז ןעיוב ןָא טשרע ןבייה סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי אב דיירפ עטנייכאב
 -עגנָא ,ןעגנונָאמרעד עסיז ליפיוזא-- ןשטנעמ ערעטלע אב ןוא ,ןבעל
 רעשפע ןזיא ךָאנרעד סָאװ ,סיוא טינ טכאמ סע ?ןעגנובעלרעביא עמענ
 טינ ןיא סע ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה עמ יװ ,ןעוועג יוזא ץלא טינ
 ענָאװעל יד ...טלגייפעג טינ ךיז טָאה סעּפע ,טאלג ןעגנאגעג קידנעטש
 לָאמא .יז טכַײל קידנעטש טינ ,קיכעלײקילופ קידנעטש טינ ךיוא זיא
 ..פרעס א יװ ,טפראשראפ ןוא טלקנוטראפ יז זיא

 טציא ןיא עװָאיל ןכלעוו ןיא ,גוצ ןשיטָאטשַײב ןופ ןָאגאוו םעניא
 רעד .ןרישזאסאּפ ךאס ןייק טינ ןעוועג ןענַײז ,ענעסאכ רעד וצ ןרָאפעג
 ןייא ןיא ןלַײא עלא סייב ,םָארטש-ןשטנעמ רעטכידעג רעקידנגרַאמירפ
 סע .טציילפענּפָא ןיוש טָאה ,טעברא רעד ףא ָאש רעבלעז רעד ןוא
 ןוא ,ירפ ךָאנ זיא קיטימ וצ ןעוו ,טַײצ לקיטש עליטש סָאד ןעוועג זיא
 יד ןענַײז ןָאגאוו ןקידייל-בלאה םעניא .ךרודא ןיוש זיא קיטשירפ רעד
 ייווַצ רעדָא רענייא -- קנעב יד ףא ןסעזעג קידעװַָאכראהעב ןרישזאסאּפ
 -צנעפ ןיא טקוקעג טָאה סע רעוװ ,טנעיילעג טָאה סע רעװ .קנאב א ףא
 -עג יװ יומעק ןוא טכאמעגוצ ןגיוא יד ןטלאהעג טָאה סע רע ,רעט
 רעפיט טינ ךָאנ רעבָא ,טסבראה ןעוועג זיא ןסיורד ןיא .טלמערד
 ךָאנ ןענַײז רעמייב יד ןוא ,טמעראוועג טוג ךָאנ טָאה ןוז יד ,טסבראה
 ,טניוו רערעקראטש א זָאלב א ןבעגעג טָאה סע ןעוו ,סעמע .ןירג ןעוועג
 ןטלָאװ ייז יוװ יוזא ,ןסַײרּפָארא ךיז טזָאלעג גנירג רעטעלב יד ןבָאה
 ןָאט זײרק א ןָאט ילפ א טגנאלראפ ןיילא ןוא םעד ףא טראוועג ןיוש
 -וינעמאמ רעד ןיא ןרעוו ןטָארטעגנַײא קיבײא ףא ןוא ןטפולרעדניא
 ,דרע

 ןפא ןפרָאװראפ סופ ןייא ,קנאב א ףא רענייא ןסעזעג זיא עווָאיל
 ןא ףא רעטוּפ לקיטש א יוװ יוזא .ןיילא ךיז וצ טלכיימשעג ןוא ,ןטייווצ
 -עג ךיז לכיימש רעכעלקילג רעשיראנ רעד טָאה ,ןאפ רעטילגעגנַא
 ןענורעצ ךיז ןוא ןפיל יד ןופ ןדנאר עניד יד ןופ םיא אב טשטילג
 ,ןרעיוא יד וצ זיב טכיירגרעד ,םענָאּפ ןצנאג ןרעביא ,ןקאב יד רעביא
 ,טנילשעג ךיוא ןבָאה סָאװ

 רעד ףא טנַײה ,גענַײט רעסיורג א ןיוש זיא ענעסאכ א ףא ןַײז
 ייירד וצ וװערָאק ,טלא יוזא טינ ךָאנ ןיא עמ ןעוו ,טארפיב !רענעגייא
 ןא ןקידנעראפ-- ןבעל ןיא ןזיוואב ךעלשפיה ןיֹוש טָאה עמ ןוא ,קיס
 -עשזניא ןא ןרעוו ,רעינעשזניא רעטעשַאּפ א רָאי ַײרד ןַײז ,טוטיטסניא
 ףא ַײװעלאה ,עשָאקשינ ךיוא זיא טנוזעג סָאד ןוא .רערעטלע ןא רעינ
 --,יורפ עטבילעג א ,לקניוו שימייה א טלעפעג רָאנ טָאה סע .רעטַײװ
 ןגייא ןא טימ ,שטנעמיןעילימאפ א רע טרעװ ןָא טנַײה ןופ ,טָא ןיא
 ..רעגיווש רענעגייא ןא ,עריד רענעגייא ןא ,בַײוװ
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 םיא טימ ןעמאזוצ זא ,טלָאװעג ,םענָאּפא ,טָאה רעכָאבנסָאכ רעד
 זיא םיא ןגעקטנא .ןָאגאו רעצנאג רעד ןעיירפ ךיז ןוא ןעלכיימש לָאז
 א ךָאנ ןיא ןוא לטנאמ ןצרוק םענירג-לעה א ןיא לדיימ גנוי א ןסעזעג
 סָאװ ,עלעטַײב סַײװ א ןגעלעג ריא אב זיא ינק יד ףא .לדיילק רעצריק
 טָאה לדיימ סָאד .סיפ יד ןופ טיײקטעקאנ יד טלעטשראפ לסיב א טָאה
 םעד טשטיינקעג ,"עיגָאלָאטאמָאטס,--- ךוב ןטסנרע ןא רעייז טנעיילעג
 ןעוועג טנכיײצעגנָא זיא'ס ּוװ ,לטעלב א רעביא ןרעטש ןוװעזָאר ןטאלג
 טימ רעזַײװ רעגנאל א ןגיוצעג ךיז טָאה ןָאצ ןדעי ןופ .ןטסאק-ןייצ א
 טשרָאקַא ,טנרָאפ ןופ רָאג ךָאנ טלאה יז, .ףָאס םוצ רעפיצ רעקניניילק א
 ןוא ,ןָאטעג טכארט א עװָאיל טָאה -- "סרוק ןטשרע ןפא ןעמוקעגנָא
 עגנוי לסיב עצנאג סָאד :לדיימ ןפא סענָאמכאר א ןרָאװעג םיא זיא'ס
 םעד ןגירק טעװ יז זא ןוא ,קעטייוונייצ ןרידוטש שטנעמ א טעװ ןרָאי
 רעּפאנק א ..,רענייצ ןסַײר ןוא ןעוועלערד ןבעל עצנאג סָאד -- ,םָאלּפיד
 יבשטָאכ ענַײז ענייכש יד ןלַײװראפ ןסָאלשאב טָאה רע ףגינעגראפ
 ,טרעהעג טינ ,ךעלגעמ ,ךָאנ טָאה יז ןכלעוו ,ץיוו ןטלא ןא טימ

 -ייא ןא ןבעגעג רע טָאה -- ,ןדנעווּפָא עגער א ףא ךַײא לעוו'כ --
 טרעהעג רעשפע טָאה ריא -- ,לדיימ םוצ ןגױבעגנָא ךיז ןוא טסוה ןלעד
 ןייא רָאנ ןביײלב לָאז סע ןוא ןלאפסיורא ןלָאז ןייצ עלא :עלָאלק אזא
 ...קעטייוונייצ ףא ןָאצ

 ,םעד ןופ ךעּפײה רעד טקנוּפ ןעװעג זיא ץיוו םענופ טקעפע רעד
 טליפרעד רָאג ךיז טָאה לדיימ סָאד .טכירעג ךיז טָאה עװָאיל סָאװ ףא
 קידזעגיוראב ןוא טרעדנּוװראפ םיא ףא ןָאטעג לצנילב א ,טקידיילאב
 -ראפ ךיז ןבָאה ןּפיל עטיור ענייש יד ,ןגיוא עטבראפעגרעטנוא יד טימ
 -סיורא ןוא ןענעפע ךיז ןלָאז יז זא ,רָאה א טלעפעג טָאה'ס ןוא ,טמירק
 םוצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טָאה יז ."לאכאנ, טרָאװ סָאד ןעגנערב
 יז ,לדיימ שיראנ א, .ךוב םעניא טפיטראפ ךיז רעדיוװ ןוא רעטצנעפ
 ךיז טמוקאב יוזא רעבָא .עיגָאלָאטאמָאטס טינ ץאשרעד ךיא זא ,טניימ
 ךיז עווָאיל טָאה --"...ךיז ןעמ טקידיילאב ןציוו ענַײמ ןופ ,רימ אב ןיוש
 ,טעווענאשעג טינ ןיילא

 טקוק סָאװ ,עשרעטקָאדניצ רעקיטפניק רעד ןגעקטנא קידנציז
 טווורּפעג ךיוא עווָאיל טָאה ,ךוב ןבָארג ריא ןיא טפיטראפ ןוא טסנרע
 ןכעלקילג ֹוצ םעד ןבַײרטראפ ,םענָאּפ ןפא טַײקטסנרע ןא ןעלצפורא
 ןבעגעג טָאה רע .רעכָאבנסָאכ א ראפ עליפא טינ טסאּפ סָאװ ,לכיימש
 טימ ןיילא זיא רע ןעוו ,ןָאגאוו ןליטש םעניא ,ָאד ,טציא זא ,רעלק א
  טינ טדאש ,ענעסאכ רעד ראפ טונימ א ,טנַײה יוװ ,גָאט אזא ןיא ,ךיז

 רעד ןופ ךיז ףא ןָאט קוק א .שעפענאה-ןבשזעכ לקיטש ַא ןכאמ וצ |
 אראפ סָאװ ןוא סעלַײמ אראפ סָאװ ,רע זיא רעוװ ןוא רע זיא סָאװ :טַײז
 ,רע טָאה סעניורסעכ

 ,שערייפעב ייז טָאה רע .רעגנירג זיא'ס--- סעלַײמ יד ןופ ןביײהנָא
 טגָאמראפ ,רעקִיייפ א זיא רע .ןעמענּפָא טינ םיא אב ייז ןָאק עמ ןוא
 ןטעברא ןָאק רע ,רעמאזטעברא ןא זיא רע ;סעציײלּפ יד ףא ּפָאק א
 א ןיא רע :טסיטאמכאש רעטוג א זיא רע ;סעלסעמ א ןיא ָאש ןצפופ
 ןוא ןציוװ ענַײז ףוא טינ ןעמענ םינָאראנ .רעגָאזנציװ א ,רעקיניזפראש
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 טציז עכלעוו ,לדיימ ןטימ ןפָארטעג טציא טָאה סָאד יװ ,ךיז ןקידיילאב
 יד ןקעל ,עמכָאכ א ןעייטשראפ סָאװ ,ןשטנעמ עגולק רָאנ ,ןגעקטנא
 ,רעגניפ

 ןופ לטנעוו ןטראה םעניא ןקור ןטימ טראּפשעגנָא ךיז טָאה עװָאיל
 ןָאטעג קוק א ,טנפעעג ייז רעדיװ ,ןגיוא יד טכאמראפ ,קנאב רעד
 א רעייז--רעדער יד ןופ ןּפאלק םוצ ךיז טרעהעגנַײא ,ךיז םורא
 טייג ודנוא :סיוא ןּפאלק רעדער יד ,טכוד'ס .ײרעּפאלק קיטליגכַײלג
 לָאז .גוצ ןיא קידנרָאפ ,טכארט שטנעמ א סָאװ ןגעוו ,ןָא טינ ןטולכאל
 !טייהרעטנוזעג ,עבארעדא .ליוו עמ סָאװ ןגעוו ןטכארט ןעמ

 -סימ ךיז ךעלרע עווָאיל זיא -- ,"ךיוא ךיא בָאה סעניורסעכ לקעּפ א,
 ןפא ,שטנעמ רעקסיינאּפמָאק ןייק טינ זיא רע .ןיילא ךיז ראפ עדאוו
 עילוה א ףא לרעַײרד א יװ רעמ ןבעגוצסיוא ןענוגראפ טינ ךיז ןבעל
 ןייק טינרָאג סָאד זיא רעשפע רָאנ ..סעפטושעב םירייוואכ טימ ןָאט
 רעד וצ טמוק ,טלעג טרָאּפשעגּפָא לסיב א רע טָאה ראפרעד ...ןרָאסיכ
 --גראק זיא רע זא רעבָא .ענעשעק רעקידייל ןייק טימ טינ ענעסאכ
 ,רעטסַײט םענופ טלעג ןעמענסיורא ףראד רע ןעװ .סעמע זיא סָאד
 ףא ,רעטוג ןייק טינ ךיוא רע זיא רעוואכ א ..ּפָאק רעד םיא טלדניוװש
 רעצעמע זא ,טפערט ןעוו-ןטלעז ןוא ,םעד ןגעוו ןעמ טסייוו טעברא רעד
 -עבראטימ רעַײנ א .ןפלעהסיורא סעּפע ןיא לָאז רע ,םיא וצ ךיז טדנעוו
 ,טנילפ טָאה רע ,טלאק םיא רע טרעפטנע ,עצייא ןא ןגערפ וצ טייג רעט
 סע טעזרעד רענעי ,ךאז רענעגייא ןַײז ןופ ּפָא םיא טסַײר עמ ןעוו
 ,,,טינ רעמ ןיוש טמוק ןוא ךַײלג

 עװַאיל טָאה -- ,םעד ןופ טַײװ רָאג ,טינ עדאווא רע זיא דלעה ןייק
 א טעזרעד רע ןעוו-- .ענַײז סעניורסעכ לטעצ סָאד טצעזעגרָאפ ַײרט
 "נא ןפא ךיז רע טמענראפ ,יירשעג א טרעהרעד ,סאג רעד ףא למוטעג
 ראפ רע טָאה ןבעל ןפא .קירוצ ףא טעווערעקראפ רעדָא ראוטָארט ןרעד
 ,טלעטשעגנַײא טינ ךיז םענייק

 טלָאװ רע יוװ ,ךיז םורא ןָאטעג קוק א לָאמארעדיוו עווָאיל טָאה ָאד
 זיא עמ ןעוו .ןעקנאדעג ענַײז רעטנוא טרעה רעצעמע זא ,ןבָאה עריומ
 םעד ןכערבוצרעביא ךעלטעּפש ןיוש זיא ,רָאי קיצנאווצ ןוא טכא טלא
 ףא ,טנַײה ףא ,גָאט ןייא ףא רעבָא ,רערעדנא ןא ןרעוו ,רעטקאראכ
 רע טלָאװ ,םענַײז גָאט ןטסקידיײרפ ,ןטסקיטכיל ,ןטסנעש ןקיטנַײה
 ןטסאקטסורב ןיא ןלעטשנַײרא ,טיוה עַײנ א ךיז ףא ןעיצפורא טלַאװעג
 ,ףור ןדעי ףא ּפָא ךיז טפור סָאװ ,סנדלָאג א ,סטוג א-- ץראה רעדנא ןא
 -גיירא ,לשַאמעל ,טציא לָאז סע ..ןַײז וצ קיפליהאב עטיב רעדעי ףא
 לדיימ א וצ ןייטשוצ ןעמענ ןוא רעקיש א ןָאגאוו ןיא םעצולּפ ןעמוק
 -פוא ךיז רעטשרע רעד ,עװָאיל ,רע טלָאװ ןאד ,ןאמ ןטלא ןא וצ רעדָא
 עלאמ ...רעדָא ...ןאגילוכ םעד ,ןזיוואב םיא ןוא םיא ןגעקטנא ןביוהעג
 ,שטנעמ רעסעמע ןא ,שטנעמ א ןעװ ,געוו ןיא ןפערט ןָאק סע סָאװ
 ךיז טילקטיירג עליפא ,טַײקיטומ ,טַײקיצראהטיירב ןזַײװסיױרא ףראד
 ,ןַײז וצ ווירקאמ

 טּפאלקעג ןבָאה רעדער יד ,קִיור ,ליטש ןעוועג זיא ןָאגאוו ןיא רעבָא
 טינ ךיז טָאה ןאגילוכ ןייק .טַײקיור רעכעלטימעג ןיא טגיוועגנילא ןוא
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 ךיז טָאה רענייק ,טוג טליפעג ךיז ןבָאה ןרישזאסאּפ יד .,ןסירעגנַײרא
 -וקעגרָאפ זיולב זיא גנורעדורפוא עניילק א .ףליה ןיא טקיטיײנעג טינ
 א טימ לבצנאמ א ,ןרָאזיװער ייווצ ןזיוואב ךיז ןבָאה סע ןעוו ,ןעמ
 ןקע עדייב ןופ ןרעדנא ןגעקטנא רענייא ןעגנאגעג ןענַײז ייז .יורפ
 -עק יד ןיא ךיז אב ןּפאט ןעמונעג סנטַײצאב טָאה םעליוא רעד .ןָאגאוו
 ,סעקנָאזעס ענטָאהל יד ,ןטעליב יד ןעמענסיורא ,סענעש

 טזַײװ ,ןבָאה עכלעוו ,טַײלערװעכ עקירָאיפלעװצ-ףלע ,ךעלגנִיי ייווצ
 ,ןטעליב ןפיוק ףא ןבעגעג ייז טָאה עמאמ יד סָאװ ,טלעג סָאד ,סיוא
 -לילפ ,ךעלּפיל עסיז יד קידנשיװ ,טציא ןבָאה ,ענעשזָארָאמ ףא טצונראפ

 ןענאוונופ ,גנוטכיר רעד ןיא טינ רעבָא .ןפיול ךיז טזָאלעג ןגיוביןסיוא -
 ריא ןיא עטסערּפעגנַײרא ןא ,עשרָאזיװער יד ,יורפ יד ןעגנאגעג זיא סע
 -גוק יד .רעצנאּפ א ןיא יװ ,םרָאפינוא-ןאבנזַײא רענעטנאוועג רעיולב
 ,ןעיירדוצסיוא ךיז גנירג טינ זיא ריא ןופ זא ,טסּוװעג ןיוש ןבָאה םיסייד
 "עג טָאה סָאװ ,לבצנאמ םוצ טפאשנעגנאפעג ןיא ןפָאלעג ןענַײז ייז
 א ךאס א ןַײז וצ סיוא טעז רע .ריט רעקידנגעקטנא רעד ןופ טנאּפש
 ןסאלב ןוא ןכעלגנעל ןַײז ףא .קיצפופ רָאי א רע זיא טלא .רערעכייוו
 ,קורדסיוא רעדלימ אזא זיא ןגיוא יד רעטנוא ךעלעשיק יד טימ םענָאּפ
 ןָאגאוו ןיא ןעמוקעגנַײרא זיא רע סָאװ ,טקידלושטנא ךיז טלָאװ רע יװ
 טקוראפ רע טלאה לגנעווצ סָאד .ןרישזאסאּפ יד ןקיורמואב ףראד ןוא
 יד ךרוד טקאה רע סָאװ טימ ,טינ עליפא טעז עמ זא ,יוזא ,טסיופ ןיא
 עלַײװ א ףא זיולב טציא רע טָאה ךעלגניי יד .טעליב ןיא ךעלעכעל
 ךיז ןלָאז ייז ,טנאה רעד טימ ךאמ א ןבעגעג ןוא געוו םעד טמאצראפ
 -עג קוק ןכעלקידלוש א רע טָאה עסַײמסייב .םיא ןופ ןגָארטּפָא רעכיג
 ,ךעלנייוועג ,טָאה עכלעוו ,עשרָאזיװער רעד ןופ טַײז רעד ןיא ןָאט
 ,קיצראהכייוו זיא רע ַײמעלאה ,םיא וצ סענַײט

 א ךָאנ ןעוועג ןָאגאוו ןיא זיא ,ךעלזעה -- סעקענש ייווצ יד רעסיוא
 זיא סָאד ןוא .עכיזָאה א--- ,ןגָאז וצ רעקיטכיר ,רענעסקאוורעד א ,זָאה
 -טנא ןסעזעג זיא סָאװ ,לדיימ סָאד יו ,ערעדנא ןייק טינ עקפאד ןעוועג
 א ,עלעטַײב ריא ןיא טעליב םעד ןָאטעג ךוז א טָאה יז ,ןעווָאיל ןגעק
 יװ ,ךעלבליופ ץנאג רעבָא ,ךובנרעל םענופ ךעלטעלב יד ןבעגעג שימ
 ןוא רָאזיוװער םוצ ןגיוא יד ןביוהעגפוא טָאה יז .ןגעוו עציוי ןופ רָאנ
 :ןעוועג עדיֹומ ךיז עטלטיוראפ א

 ,טעליב ןייק טינ בָאה ךיא --
 ץלא ףא-- ןָאטעג ץפיז א רָאזיװער רעד טָאה-- ,ןַײפ טינ --

 ,ָאניק ןיא ,טלעג ראפ ןטקודָארּפ ןעמ טפיוק ןיזאגאמ ןיא .טלעג טקעלק
 רעד ןיא רָאנ ,ןעמ טלָאצ םוטעמוא ,טלעג ךאפ ןעמ טייג רעטאעט ןיא
 א טַײז ריא .ןעמ טניימ יוזא .טסיזמוא ןרָאפ ןעמ געמ עקשטירטקעלע
 ?עקטנעדוטס

 יז יִצ ןוא ךיז טנרעל יז יֹוזאֵיו ,ןגערפ ךָאנ יז רע טעװ דלאב,
 ןעמוקוצ ןזיוואב טָאה סָאװ ,עשרָאזיוװער יד טָאה -- ,עידנעּפיטס טגירק
 -ָאק ריא ןגעוו ןָאטעג טכארט א לטיב טימ ןוא שינָאריא ,קנאב רעד וצ
 ןריפ ףראד עמ ּוװ ,סאלק א םיא ראפ רָאג ןיא ןָאגאוו רעד זא-- ,עגעל
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 ,ןעיצרעדרעביא ,ןע;צרעד ,רעליש עטרינילּפיצסידמוא טימ טעברא ןא

 ."ןרעסומ
 םוצ טדנעוועג ךיז ףראש ןוא ץרוק יז טָאה -- ,ףארטש טלָאצאב --

 ,לדיימ
 ,טלעג ןייק טינ בָאה ךיא --
 --,רעמ לָאמ ַײרד ןיא ןלָאצאב רעטעּפש ריא טעװ ,יוזא ביוא --

 רעדָא סאּפ רעַײא ,עטיב -- ,לכיב-עיצנאטיווק ריא ןעמונעגסיורא טָאה יז

 ,שינעגיײצ רעדנא ןא
 .ךיז אב טינ ייז בָאה ךיא --
 !זדנוא טימ טמוק ,יוזא ביוא --
 "עג ךיז טָאה עמ רָאנ ,טרָא ןופ טרירעג טינ ךיז טָאה לדיימ סָאד

 .טנוזעג קיצניװ טינ ריא טסָאק שינעציז יד זא ,ןַײז רעאשעמ טנַאק

 ,טכַײפ ןרעוו ייז ןלעוו טָאיטָא -- ןגיוא יד ,טיור ןעוועג זיא םענָאּפ סָאד

 רעכלעוו טימ ,בראפ לסיב ענדיב סָאד ןָאט ןיר א ךיוא ךָאנ טעוו'ס ןוא

 -ונעגפיונוצ רעמ ץלא יז טָאה טנעה יד טימ .טריפעגרעטנוא ןענַײז יז

 ינק עטזיולבטנא יד יװ טקנוּפ ,עלעטנאמ ןצרוק םענופ סעלָאּפ יד ןעמ

 .קילגמוא ןטכירעגמוא ןא סעּפע ךָאנ ןעגנערב טנָאקעג ןטלָאװ

 -אב עשרָאזיװער יד טָאה --!טרָא ןופ ףוא ךיז עשז טבייה זיא --

 יצ --.טכער טָאה יז רעכלעוו ףא ,טַײקבראה רעצנאג רעד טימ ןליופ

 ?רענָא;צילימ א ןפור לָאז עמ ,רעשפע טליוו ריא
 יד ןרָאװעג טכארבעגסיורא ןענַײז סע ןעוו ,עגער רעבלעז רעד ןיא

 טזָאלעגסיױרא ,ליד םוצ ןגױבעגנָא ךיז עווָאיל טָאה ,רעטרעוו עקיזָאד

 -עג סָאד טגיילעגנַײרא ןוא ןביוהעגפוא םיא ,טעליב ןַײז טנאה רעד ןופ

 ,טנעה עשלדיימ יד ןיא לדנַאטראק ענעשטנּוװ
 .ןרָאלראפ םיא טָאה ריא ...טעליב רעַײא ,ךָאד רע זיא טָא --

 רעד ןרָאװעג זיא רעכעליירפ ךָאנ ןוא ,טבעלעגפוא טָאה לדיימ סָאד

 עשרָאזיװער יד רָאנ ,רעטַײװ ןייג טלָאװעג ןיוש טָאה רע ,רָאזיווער

 .ןייגוצקעווא טלַײעג טינ ךיז טָאה
 וצ טדנעװעג ךיז יז טָאה-- ,טעליב רעַײא טזַײװ ,עטיב ,טציא --

 ןעוועג זיא םענָאּפ ריא ףא ענימ רעד טיול ןוא לָאק ןטיול ןוא ,ןעוװָאיל

 ,ןכאמ טינ לָאז רע ןצנוק אראפ סָאװ ,רישזאסאּפ ןייא ןייק זא ,ןעז וצ

 .טיירדעגסיורא טינ לָאמניײק ריא ןופ ךָאנ ךיז טָאה
 ,טרָא ןַײז ןופ ןבייהפוא ךיז טזומעג עליכמיב טָאה רעכַאבנסָאכ רעד

 ייוער רעזייב רעד ןוא טנרָאפ ןופ רָאזיװער ןטוג ןכרוד טיילגאב ןוא

 ,טריפעג םיא ןבָאה יז ּוװ ,ןיהא ןריפ טזָאלעג ךיז ,ןטניה ןופ עשרָאז

 ,טלכיימשעג ךעלקילג ןוא ךעלױרטראפנָא ,ןדירפוצ יוזא רעבָא טָאה רע

 ,יורפ רעד וצ םענָאּפ עקידנענַײש סָאד לָאמ ןדעי קידנעוװערעקסיוא

 ןקיטיוהטראה ןפא טָאה רענעי אב זא ,ןטניה ןופ ןרעטיילגאב ןַײז

 ןופ קורדסיוא ןא ףא סכעלנע סעּפע ןזיוואב ךיז ךיוא םענָאּפ ןגנערטש

 יטנעָאנ רעד ףא ,טרעטאמעג טינ םיא יז טָאה טַײצ ךאס ןייק .טַיײקסטוג

 א ףא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה גוצ רעד ּוװ ,עיצנאטס רעקניניילק רעטס

 ,ריט רענעפָא רעד ףא ןזיוואב םיא יז טָאה ,טונימ לטרעפ

 ּפָא טינ םענייק רעמ םיא טיג ןוא טעליב א טפיוק ןוא טפיול ---
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 ןבָאה ךַײלג ןוא ,עמרָאפטאלּפ רעד ףא ןעגנורּפשעגסיױרא זיא עווָאיל
 -עגכרוד טָאה סע .ןסָאלשעגנעמאזוצ ךיז שיטאמָאטוװא ןריטיןָאגאוו יד
 -טנא ,לדיימ םענופ למענעּפ סָאד רעטצנעפ א ןיא םיא ַײבראפ טלדניווש
 א טילקראבקנאד טימ ןבָאה ןגיוא עריא ,ןסעזעג זיא רע רעכלעוו ןגעק
 .ןדנּוװשראפ ןענַײז ןוא ביוש רעקינוז רעד ךרוד םיא ףא ןָאטעג לקניפ

 ןענאּפש ןעמונעג טָאה עווָאיל !ענעסאכ אזא רָאג ריד וטסָאה טָא
 קירוצ גנאל טינ טָאה עמ עכלעוו טימ ,סעטילּפ ענענָאטעב יד רעביא
 סעטילּפ יד ןיא .עמרָאפטאלּפ רעד ןופ רעטערב ענרעצליה יד ןטיבראפ
 וצ ןזיוואב טינ ךָאנ טָאה עמ סָאװ ,סנקָאה ענרעזַײא טקעטשעג ןבָאה
 ןוא לָאמ ןייא ייז ןיא ןגָאלשעגּפָא ףעקייט טָאה עװָאיל ןוא ,ןּפאלקראפ
 א ,ךיש עַײנ יד ןופ רעזענ עקידנצנאלג-קידװעטמָאי יד לָאמ טייווצ א
 זא ,טגַײצרעביא ךיז רע טָאה ,עמישערדזאבנזַײא רעד ףא ןָאטעג קוק
 אש א ןיא טשרע ,ךיג טינ ןַײז טעװ גוצ רעקידנעמוק רעד
 ,םורא

 עװָאיל ןוא ,,שאמלעססָאמ , ןסייהעג טָאה עיצנאטס עקניניילק יד
 -רעדניק יד ןופ רעוואכ א רענַײז ָאד טבעל סע זא ,טנָאמרעד ךיז טָאה
 רעד .לוש ןיא טנרעלעג ןעמאזוצ ןבָאה ייז ,סילוגראמ ןָאימעס ,ןרָאי
 טנרעלעג ךיז טָאה רע ,ּפָאק ןקיּפמוטש א טָאה ןָאימעס רעקיזָאד
 ,ןפלעהסיורא םיא ןגעלפ סאלק םענופ רעליש ערעסעב יד ןוא ,טכעלש
 ןנַײרשרעביא ןבעגעג םיא ,טעבראילָארטנָאק א סייב ,לאפטיונ א ןיא
 רעדעי .טסיזמוא טינ רָאנ ,ןבעג ךיוא טגעלפ עווָאיל .ןטפעה ערעייז ןופ
 ,ןאמערוועכ םאב ןעמוקאבסיורא סעּפע עוויוט רעד ראפ רע טָאה לָאמ
 -ראפ ןַײז ןופ טַײקיגײלק א יבשטָאכ ןעקנעש טפראדעג םיא טָאה רענעי
 לָאמנייא .ןרעק א ןעוועג ךיוא זיא טפעה א ,רעַײלב רעקיבראפ א .ןגעמ
 -ָאיל .לגנילק ןייא טימ לרעסעמ א ןעקנָאשעגקעװא םיא ןָאימעס טָאה
 טציא טלָאװ רע יו ,ענעשעק רעד ןיא טנאה יד טּפוטשעגנַײרא טָאה עוו
 םענופ ךאלפרעביוא ענעבירעגּפָא עטאלג יד ןּפאטנָא טלָאװעג ןטרָאד
 ,ןרָאלראפ ץעגרע גנאליגנאל ןיוש טָאה רע סָאװ ,לרעסעמ

 ,גָאט ןדעי ..?ןעניז ןפא ןעמוקעג םיא םעצולּפ לאלכיב סע ןזיא סָאװ
 -סָאמ, םעד ַײבראפ ךרוד ,עװָאיל ,רע טרָאפ ,גנאלנרָאי ןיוש יוזא ןוא
 ןגעוו טנַאמרעד ךיז ןבָאה לָאמ ןייא יבשטָאכ לָאז רע ןוא ,"שאמלעס
 לָאמ רַאּפ א ,טדמערפענּפָא ןוא טרעטַײװרעד רָאג זיא עמ ,ןסילוגראמ
 טָאה עמ ,עקשטירטקעלע רעד ןיא ןפָארטעג ךיז קילעפוצ ןעמ טָאה
 ,טוט עמ סָאװ ,ןָאטעג גערפ א ,ןָאטעג דער א ,ןסערדא יד ןבירשראפ
 ענעסאכ רעד ףא ,ןעמוקעגּפָא ןעמ זיא םעד טימ ןוא ,טכאמ עמ סָאװ
 -עג טלָאװ רע .ןטעבראפ טינ ןסילוגראמ ,ךיז טייטשראפ ,עװָאיל טָאה
 "פוא ,טָאנקָאלב םעד ןעמונעגסיורא טָאה עווָאיל .טסאג רעּפאנק א ןעוו
 -עס ,סילוגראמ ,רע זיא טָא ."מ, באטשכוב ןפא לטעלב סָאד טשימעג
 א עליפא טָאה רע ,סערדא ןַײז ןיא טָא .שטיוועלעװעט ןָאימ
 ,טַײצ טָאה רע ןא !טינ סָאװראפ :?ןעגנילקנָא רעשפע ,ןָאפעלעט
 ,עוװָאיל

 -יללק רעד טימ ,עיצנאטס רעד אב לדַײב-ןָאפעלעט ןיא ןַײרא זיא רע
 ןיא ,גָאט ןקידעכָאװ א ןטימניא ,טציא זיא עמָאיס זא ,גנונעפָאה רענ
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 סע ,טרעקראפ רעשפע יצ ,טקילגעגּפָא רעבָא םיא טָאה סע .םייה רעד
 .םוטש ןיא ןעוועג זיא סילוגראמ .טקילגענּפָא טינ עקפאד םיא טָאה
 ,גוצטכארפ ןגנאל א רעיײז ןופ רעדורעג ןכעלרעפעג ןרעטנוא
 ןיא ןעירשעגנַײרא עווָאיל טָאה ,ןסלער יד רעביא טרענודעג טָאה סָאװ
 ;לבַײרט

 ,יקצעווענשיוו עווָאיל ,ךיא ןיב סָאד --
 ןרעדנא םענופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,םיטש יד -- ?עװָאיל ?וד --

 א ןוא עטביוטעגוצ א ,עקירעזייה א ןעוװעג זיא ,טָארדיזָאפעלעט קע
 ןענאוונופ .טנָאמרעד ךיז טסָאה וד סָאװ ,ץעידָאלָאמ -- .עטרעדנוווראפ
 ?וטסגנילק

 ,?שאמלעססָאמ,, ןופ גנילק ךיא --
 -ראפ רעמ ךָאנ ןעגנולקעג םיטש יד טָאה -- ?"שאמלעססָאמ , ןופ ---

 ןענאוונופ רָאנ ?רימ וצ ןעמוקעג עקאט רעשפע וטסיב -- .טרעדנּוװ
 ,ןכָאװ ַײרד ןיוש גיל ךיא !קנארק ןיב ךיא זא ,טסוװרעד ךיז וטסָאה
 ,ריד ףא ךיא טראוו זיא ,ונ .םורא ןיוש ייג ךיא ,רעסעב רימ זיא טציא
 ,גנאג טונימ ףניפ זיא סע

 ךיא ,טוג--.טקאהראפ ךיז ןוא ןביױהעגנָא עווָאיל טָאה -- ...ךיא --

 רערעדנא רעד ףא לַײװ ,ךיוה רעייז ןָאטעג יירשעג א רע טָאה --!ייג

 -נינעל --עװװקסָאמ סערּפסקע רעד טרענודעג טציא ןיוש טָאה עיניל

 -אוו עטיור יד טימ טעוועשובעג סערּפסקע רעד טָאה םאלפ א יװ .דארג

 .עיצנאטס רעד ַײבראפ ךיז קידנגָארטכרוד ,סענָאג

 ,טוגימ ףניפ יו ,רעמ ךאס א ןעמונראפ טָאה ןסילוגראמ וצ געוו רעד
 זיא רע .לָאמ ייווצ ןעגנאגעגכרוד עווָאיל זיא קירב ענרעזַײא עגנאל יד
 ךיז טָאה רעטַײװ .גנוטכיר רעטרעקראפ רעד ןיא קעווא עליכטאכעל
 ןעניפעג ןרעימ עטיױבעגנָא יד ןשיװצ שינעשזדנָאלב א ןבױהעגנָא
 זיא ןלאטראוק עַײנ יד ןופ רעטנָאלּפ םעניא סוּפרָאק סעסילוגראמ
 יראפ שּפיה ןיוש ןעווָאיל טָאה סע .עכַאלאה עגנירג ןייק ןעוועג טינ
 ךיז טָאה טנַײה דָארג !ךאז עדליוו א .ןעגנולקעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןסָארד
 יד ךיז ךָאנ טּפעלש טַײקשיראנ ןייא ןוא ,רעטוג א ןַײז טלָאװראפ םיא
 ,עטייווצ

 וצ ןַײלרא זיא רע רָאנ יװ ,ןדנווושראפ זיא ליפעג-סָארדראפ סָאד
 ,רעגָאמ ,ךיילב .טנעקרעד טינ רעוואכ םעד טָאה רע .עריד ןיא ןעמָאיס
 זיא רע יו ,רעגנעל לָאמ ןבלאהרעדנָא ןרָאװעג ,ךיז ןגיוצעגסיוא
 טימ ךערע ןא ,לָאמ עטצעל סָאד ןעזעג םיא טָאה עוװָאיל ןעוו ,ןעוועג
 ,קירוצ רָאי א

 -עגנָא ןעוועג ןענַײז סע ןכלעוו ףא ,שיט םאב ןסעזעג זיא סילוגראמ
 יַּפִא טצראטשעג ןבָאה רעכעבישא םענופ ,ןטפעה ןוא רעכיב טרעגלאוו
 יװ יוזא טָאה רעגעלעג עטעבראפיטינ סָאד .ןסָאריּפאּפ ןופ ךעלצינש
 סָאד .ןגילקעװא ךיז רעדיװ ךַײלג לָאז סָאבעלאב רעד זא ,טראוועג
 סע זא ,קורדנַײא ןא טכאמעג טָאח'ס ,ןזָאלראפ ןעזעגסיוא טָאה רעמיצ
 קינילקילַאּפ רעד ןופ רעטקָאד רעד זיולב ךוזאב א טימ רעהא טמוק
 םינייכש יד ןופ רעצעמע ןטונימ ףא ןַײרא רעשפע ךָאנ טפיול'ס ןוא
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 טינרָאג זיא עמָאיס רעבָא .ןפיוק סעּפע ןעמ ףראד יצ ,ןגערפכָאנ ךיז
 םזימיטּפָא טימ לופ ןעוועג זיא רע ,טרעקראפ ,ךיז אב ןלאפעג ןעוועג
 ,טנוזעג ןרעװ ןָא טבייה סָאװ ,עליוכ רעדעי יװ ,עיגרענע ןוא

 םעד טּפאכעגמורא קידטעּפמיא רע טָאה -- ,דרעפ ןפא ןיוש ןיב'כ --
 -סיורא ןגעמ ךיא לע םורא געט ַײרד ןיא -- ,ןעווָאיל םענעמוקעגנַײרא
 -קע ןטלאה ןייג ךַײלג ןזומ לעוו'כ ,רָאפ ךיז לעטש ןוא .סאג ןפא ןייג
 ןופ רעמ טינ סייוו'כ .ךָאװ עקידנעמוק יד ןָא ךיז ןבייה ייז .סענעמאז
 ,ןקידרעפָאה ןבלעז םעניא ץלא ןעוועג עדיומ ךיז רע זיא -- ,ןטױט א
 ןעמאזוצ רימ טימ טסלָאז וד ,ןאלּפ א ןעוועג טלָאוװ'ס -- ,ךעסונ ןקידיירפ
 זיא ,ונ ..ןיילא רענייא ךָאד ןיב ךיא ...סרוק ןצנאג םעד ןפיולכרוד
 -נצנאלג ענַײז טלעטשעגנָא טָאה עמָאיס -- .ךיז ןגעוו לסיב א לייצרעד
 ,טסאג ןפא ייז רעטנוא ןזַײרק יד טימ ןגיוא עקיד

 בָאה ךיא -- ,ןפורעגּפָא ךיז עוװָאיל טָאה -- ,ןסירגאב ךימ טספראד --
 ,ענעסאכ

 טּפאכעגמורא רעדיוו עמָאיס טָאה -- !װָאטלזאמ ,טנכייצעגסיוא --
 בָאה ךיא יבא .עלא סָאװ ,ראנ רעבלעז רעד ,סע טסייה ,טסיב -- .ןעווָאיל
 ךיא רָאנ ,ןָאט טכארט א ךיוא ךיא לעװ סענעמאזקע יד ךָאנ ...טניימעג
 ?עלאק ןַײד ,יז זיא רעוװ ...טירבעגּפָא ךיז לָאמ ןייא ןיוש בָאה

 ,דלָאג א --
 ?יז טוט סָאװ ,יז זיא סָאװ ,ןיימ'כ .ענעדלָאג ןענַײז סעלאק עלא --
 א ךיז עװָאיל טָאה-- ,טבילראפ טינ ךיז ריא ןיא טסלָאװ וד --

 -עטאמ טימ ןוא ,קיטאמעטאמ ןופ ןרערעל א זיא יז -- ,ןָאטעג עמכָאכ
 ...טזיוהעג טינ לָאמנייק ךָאד וטסָאה קיטאמ

 ..טפראדעג יז ךיא טלָאװ ,סענעמאזקע יד וצ ,טציא דָארג רעבָא --
 -ָאיס זיא-- ,ענעסאכ רעד ףא ןדאלנַלא ךימ ןעמוקעג ,סע טסייה ,וטסיב
 סעמע םעד ,ראבקנאד קיצראה ריד ןיב ךיא -- .קנאדעג ןפא ןלאפעג עמ
 ןבָאה רימ .דעװָאק אזא ףא טכירעג טינ עליפא ךיז ךיא בָאה ,טגָאזעג
 ךיז םעצולּפ טָאה רע ---..ןטייווצ םענופ רענייא טרעטַײװרעד יוזא ךיז
 ,טסוה םעד ןבַײרטראפ וצ יידעק ,טנעה יד טימ ןכאמ ןעמונעג ,טסוהראפ
 ראפ טנאה א טימ טּפאכעגנָא ךיז טָאה רע .ןפלָאהעג טינ טָאה'ס רָאנ
 ןופ ךעלטַײװ ךָאנ טלאה'ס זא ,ןעז וצ ןעוועג זיא'ס ןוא ,טסורב רעד
 רע טָאה -- ,עטיב עניילק א ריד וצ בָאה ךיא---.ןרעוו טנוזעג ןצנאגניא
 יד -- ,ןעווָאיל וצ טדנעוװעג ךיז לָאק דימ א טימ לאפרעביאיטסוה ןכָאנ
 רימ טגנערב קידנעטש ..עופער א ןבירשעגסיוא רימ טָאה עשרעטקָאד
 ןצנאג ןפא ןרָאפעגקעװא יז זיא טנַײה רָאנ ,ענייכש א עופער יד
 ...גָאט

 -- ןָאטעג רעלק א ליורג טימ עווָאיל טָאה -- ,ןלאפראפ ןיב ךיא,
 ."טעּפש ךָאד טרעוו סע

 .רעטקַיורמואב א טגערפעג רע טָאה--?טַײװ זיא קיײטּפא יד --
 טָאה עליוכ רעד -- ,גָאר ןפא ,ןגעקטנא ךַײלג ,גנאג טונימ ןייא --

 רעביא לדליש טיר א טימ רעימ א ףא רעטצנעפ ןכרוד ןזיװעגנָא
 ,ןריט יד ןופ רענייא
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 עװָאיל רָאנ ,ייר עסיורג ןייק טינ ןעוועג זיא קײטּפא רעד ןיא..
 םעד טקורעגנַײרא ךַײלג טָאה רע ,טלעטשעג טינ ךיז ייר רעד ןיא טָאה
 ,לרעטצנעפ ןיא ּפָאק

 ?טבראטש רעוו ?יסָאװ --
 ..ןעייטש סָאװ ,טַײל עטלא ראפ ,ןאמרעגנוי ,ךיז טמעש --
 ,סעקילּפער יד ייהעלע ,קידנרעה טינ טכאמעג ךיז טָאה רעכָאב רעד

 .טינ סעכַײש ןייק םיא וצ ןבָאה ,םעליוא ןשיוװצ ןופ ךיז ןגָארט סָאװ
 -רעביא טָאה ענעי ,טּפעצער םעד עשרעקיײטּפא רעד טגנאלרעד טָאה רע
 :טכארבעגסיורא שיטאמגעלפ ןוא טנעיילעג

 ,קיטראפ ןַײז סע טעוװ םורא ָאש א ןיא --
 ?ןטראוו ָאש עצנאג א --
 ןָאטעג לסיירט א טָאה עשרעקיײטּפא יד ---?ךאס א ןעד זיא סע --

 יוזא ,ץכעליוושעג ןימ א ןעגנאהעגּפָארא זיא'ס ןכלעוו ןופ ,זדלאה ןטימ
 -ָאק טינ ,ףרּוװרָאפ טימ טנעילק ןפא ןָאטעג קוק א ןוא ,עלעקעז א יו
 ןסָאגעגסױא טגיל םענָאּפ סנאמנגנוי ןפא סָאװראפ ,ןייטשראפ קידנענ
 סָאװ ,רוטסקימ עכאפנייא ץנאג א ךָאד זיא סע ,טעבעג-םימכאר אזא
 ,טינ יז טכאמ םיסינ ןייק

 -קעווא טינ עוװָאיל טָאה -- ...טנָאק ריא ביוא ,ךַײא טעב'כ רעבָא --
 ,לרעטצנעפ ןופ ּפָאק םעד ןעמונעג

 ךיז עשרעקייטּפא יד טָאה---..!ןטעברא טינ טרעטש ,ןאמרעגנוי --
 | ,לקנעב ןופ ןָאטעג ףוא בייה א

 ןוא ןיה ןענאּפש ןעמונעג שינעקנעפעג ןיא יװ יוזא טָאה עוװָאיל
 ךיז אב לרעגייז ןפא טקוקעג עלַײװ עלא ,לאזיקייטּפא ןרעביא קירוצ
 -ילָאּפ יד רעביא ןעגנאהעג זיא סָאוו ,רעגייז ןסיורג ןפא ,טנאה רעד ףא
 -מוא ןפרָאװעג ןוא ,ךעלשעלפ ןוא סעקטעלבאט עקיטראפ יד טימ סעצ
 סע רעכלעװו רעטניה ,ריט רעטכאמראפ רעד ףא ןקילב עקידלודעג
 יד טקיטראפעגסיוא טַײקמאזגנאל רעכעלגערטרעדמוא אזא טימ טרעוו
 זיא ןוא ןטלאהעגסיוא טינ טָאה רע .טראוו רע רעכלעוו ףא ,עופער
 ,לרעטצנעפ םוצ ןפָאלעגוצ

 ?קיטראפ רעשפע ןיוש זיא סע --
 עקידייל סָאד -- ,ןבעג ךַײא ןעמ טעװ ,קיטראפ ןַײז טעוו'ס ןעוו --

 רעדיו טַײקזעװרענ ןופ טָאה זדלאה סעשרעקיײטּפא רעד ףֹא עלעקעז
 ,סיוא טזַײװ ,טָאה טַײקנגױצרעד יד רָאנ ןוא ,ןעלסיירט ןעמונעג ךיז
 "דיזוצסיוא עיסעפָארּפ רעלעדייא רעד ןופ ןרעייטשרָאפ יד ןטלאהעגּפָא
 ןוא ןביוהעגפוא ךיז עליפא טָאה יז .ןַײז וצ ףראדאב סע יו םיא ןעל
 ,סרָאזיװָארּפ יד ןציז סע ּוװ ,רעמיצ ןלופסינמייהעג םעניא קעווא

 -ילפ רעלעקנוט רעד טימ עלעשעלפ סָאד ןגָארקעג רע טָאה ךעלדנע
 ןופ .ןפיול םעד טימ ךיז טזָאלעג קנאשעג ןטסערג ןטימ יװ ןוא טַײקיס
 רעסַײװ רעסיורג א ןָאטעג טכיול א םיא ףא טָאה ענירטיוו-ןיזאגאמ א
 טפיוקעג ןוא םָארק ןיא ןעגנורּפשעגנַײרא ךָאנ רע זיא ,ךלימ לטוב
 -עלפ ַײרד יד טימ ..טינ לָאמניק טדאש ךלימ .ךלימ ךעלשעלפ ייווצ
 טלעטשעגקעווא ,ןעמָאיס וצ ןעמוקעגנַײרא רע זיא טנעה יד ןיא רעש
 ,ןפיולסיורא טלָאװעג ךַײלג ןוא שיט ןפא ץלא
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 םעד טמאצראפ עליוכ רעד םיא טָאה -- ?ןיחּוװ ,רענעגושעמ --
 ,טיגרָאג ךיא ףראד רעמ ,ץיז -- .געֹוו

 ןיש בָאה ךיא ,קיטעּפשראפ ךיא ,עמָאיס ,טינ ךימ טלאהראפ --
 ...לָאמשרעדנא ןא לעוו'כ ...טקיטעּפשראפ

 ?וטסקיטעּפשראפ ןיהווו --
 בָאה ךיא ןא ,טגָאזעג ריד ךָאד בָאה ךיִא ?ןיהּוװ ,טסייה סָאװ --

 ,ענעסאכ
 ןסעגראפ עקאט ךיד בָאה ךיא -- ,טּפאכעג ךיז עמָאיס טָאה -- ,ָאי --

 ?ענעסאכ יד זיא ןעוו ,ןגערפ וצ
 .!טנַײה !טנַײה ?ןעוו טסייה סָאװ --
 ?טנַײה ןיוש ---
 ..ןיֹוש טָא ,ָאי ,ונ --
 ןגָארקעג ןבָאה סָאװ ,סרעפיול עטמיראב עקינייא זא ,טלייצרעד עמ

 רעטניה טניווװעג לָאמא ןבָאה ,ןעגנוטסעמראפ-ףיול ףא ןזירּפ עטשרע
 רעד וצ ןפָאלעג גָאט עלא ןענַײז ייז לַײװ ,עקאט ןוא .טָאטש רעד
 ,סרעטסַײמ עסיורג עכלעזא ןרָאװעג ייז ןענַײז ,ןאב רעשיטָאטשַײב
 רעבָא ,ןפיול טכעלש טינ טנרעלעגסיוא ךיז ךיוא ןיוש טָאה ע'וָאיל
 קירב-עיצנאטס יד ןפיולכרוד .טניוו א יוװ ,ןגָארטעג ךיז רע טָאה טציא
 ךָאנ רעשפע ,טונימ א רָאנ ,טונימ ףניפ טינ טרעיודעג םיא אב טָאה
 -ריט יד רעבָא ,טגָאיעגרעבירא געוו ןפא ןעמעלא טָאה רע ,רעקיצניװ
 רעדייא ,רעי;רפ סעדנוקעס ןצפופ ףא טכאמראפ ךיז ןבָאה גוצ םענופ ךעל
 טָאה רע סָאװ ,ןפלָאהעג טינ טָאה סע .ןזיוואב ייז ןבעל ךיז טָאה רע
 ,טסינישאמ םוצ טנאה רעד טימ טכַאפעג

 -עּפשראפ א טימ ןעמוקעגּפָארא רע זיא בוטש ןיא ןעלעדיירפ וצ..
 -וק יד טנפעעג םיא טָאה ריט יד .ָאש רעבלאה א טימ ַײרד ףא גנוקיט
 ,רעגיווש עקידנעמ

 ןָאטעג עקסעילּפ א יז טָאה --!רעכָאבנסָאכ רעד ךיז טעוואיעג --
 טזָאלעג ךיז טָאה ַײרעקסעילּפ רעקיזָאד רעד ןיא ןוא ,טנעה יד טימ
 .ןרָאצ רעשירעגיווש רעסעמע ַײס ,דיירפ עשימאמ עסעמע ַײס ןרעה

 א ,עטעריוכשערָאמראפ א רעמיצ ריא ןיא ןסעזעג זיא עלעדיירפ
 ןבָאה סָאװ ,ןגיוא רַאּפ א ןעווָאיל ףא ןביוהעגפוא טָאה יז .עטנייווראפ
 טינ לָאמנייק םיא יז טעװ סכלעזא זא ,םעד ןגעוו טדערעג ךעלטַײד
 עמ ,וועדנאר א ףא טקיטעּפשראפ עמ זא ,ךיז טכאמ סע .ןַײז לכיומ
 ,טסאגוצ ץעגרע טקיטעּפשראפ עמ ,ָאניק ןיא סנאעס ןפא טקיטעּפשראפ
 -ילזא ייווצ טָאטשנָא ןוא ענעסאכ רענעגייא רעד ףא ןקיטעּפשראפ רעבָא
 ..?סקעז בלאה ןעמוק רעג

 ,םיא אב טגערפעג יז טָאה ---?ןעשעג זיא סָאװ --
 .עמאמ סעלעדיירפ ןסיוו טלָאװעג טָאה-- ?ןפָארטעג טָאה סָאװ --
 רעקידלוש א עווָאיל טָאה -- ...טכאמעג יוזא ךיז טָאה'ס ...טינרָאג ---

 ,טלמרומעג
 "אט סעלעדיירפ טשימעגנַײרא ךיז טָאה --?טינרָאג טסייה סָאװ --

 ןעגנאגעגוצ רעטכארבעגפוא ןא זיא רע .ןקָאז רעקיבַײלרעװש א ,עט
 -יוא יד ןעיײרדנָא טלָאװעג םיא טלָאװ רע יװ ,םעדייא ןקיטפניק םוצ
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 רעד ,טניימ עמ ..ןעוועג שעילוועמ ןעמעלא זדנוא ךָאד וטסָאה -- .ןרע
 .!ןפָאלטנא זיא ןסָאכ

 -- גירק א ןכערבסיוא לָאז'ס ,טלעפעג ךאס ןייק טינ ןיוש טָאה סע
 טָאה עלעדיירפ רעבָא ,ןבעל-עילימאפ ןכעלקילג םעניא גירק עטשרע יד
 ןעמונעג ןוא רעמיצ ןרעדנא םעניא ןרעטלע יד טקישעגּפָא סנטיײצאב
 ,ןכאמ רָאלק ץלא ןיילא

 עמ .ןטעבעגרעביא ךיז טָאה עמ ,ןייטש ןופ טינ זיא ץראה סעלאק א
 ףראד סע יו ,ןעוועג ץלא זיא רעטַײװ .סגאז ןיא ןזיוואב ךיוא ךָאנ טָאה
 ןיוש טציא טָאה עלעדיירפ רעבָא .ענעסאכ רענַײפ ,רענייש א ףא ןַײז
 אב זא ,טניימעג טָאה יז .ןטרעשאב ריא ףא טקוקעג שרעדנא לסיב א
 טָאה ,ןטסָאמעגּפָא ןוא ןגױװעגּפָא קידנעטש טירש רעדעי זיא ןעווַאיל
 -עגושעמ א זַײװנטַײצ ןַײז ךיוא ךָאנ ןָאק רע .ןיינ זא ,ןזיוועגסיורא ךיז
 רע זיא ,עגושעמ זיא רע ןעוו ,ןאד דָארג עקאט רעשפע רעבָא .רענ
 ..?ןבָאה ביל סעמע םיא לָאז עמ ,טרעוו טשרע
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 ןעוועג יקצעוװָאּפיל דיװָאד זיא ןרָאי קיצניוװ טי

 -לָאס א ןופ רע טָאה ןבױהעגנָא .ןאמרעטילימ א

 יריב ןופ ףָאס ןיא רעיימראטיור ןגנוי א ,טאד

 ,רָאיאמ א ןופ עגיירדאמ יד טכיירגרעד עילָאװאּפ יוזא ןוא גירקרעג

 "גוי ןייק ןעוועג טינ טַײװ ןיוש זיא רע .ןָאילאטאב א ןופ רידנאמָאק א

 ךיז טָאה ,טגָאזעג סעמע םעד ."סאּפאז , ןיא קעווא זיא רע ןעוו ,ןאמרעג

 רעמ ץלא רעבָא ןבָאה'ס ,יימרא ןופ ןייגקעווא טלָאװעג טינ רעייז םיא

 ,עמָאכלימ רעד ףא ןגָארקעג טָאה רע סָאװ ,ןדנּוװ יד ןליפ ךיז טזָאלעג

 ,ּפמעט ןשליימרא ןכיוה םעד ןטלאהוצכָאנ ןרָאװעג רעווש

 רעכלעוו טימ ,רעטסעוװש עשיניצידעמ א ןעוועג זיא יורפ סדיוװָאד

 ,טנָארפ ןפא טנאקאב ךיז טָאה רע
 ןעװ ,טַײצ א ןיא דיירפ ןוא טסיירט קיטש א !טנָארפ ןפא עביל א

 טנעָאנ רעד ןיא ןעִילפ סָאװ ,ןדאיראנס יד .טיוט רעד טרעיול טונימ עדעי

 "גוזאב א ןשינעגעגאב-עביל עקילַײא יד וצ ןביג ,עקנאילמעז רעד ןופ

 ןאד ,יקצעװָאּפיל דיװָאד .רעביוצ ןלופסעדיוס ןוא טַײקטילגעגנָא ערעד

 -עוושדעמ יד ,טכאלש ןיא עטָאר ןַײז טריפעג טָאה ,טנאנעטייל א ךָאנ

 עטשרע יד ןבעגעג עטעדנּוװראפ יד טָאה עװָאלָאקָאס עשאמ רעטס

 ךעיײר םעד--יז ,רעװלוּפ טקעמשעג טָאה רע .ףליה עשיניצידעמ

 "גוווראפ ףא ןרעװ וצ ןקאבראפ ןזיוואב טינ ךָאנ טָאה סָאװ ,טולב ןופ

 "לעֶיציִפָא עשאמ ןוא דיװָאד ןבָאה עמָאכלימ רעד ךָאנ .רעבַײל עטעד

 .סגאז ןיא ךיז ןבירשראפ ,טאהעג ענעסאכ

 יילימ ןיא זיא ,ענוװָאלװאּפ עלראמ טציא ,עקנעשאמ ענעזעוועג יד

 ןעװעג ,עמָאכלימ רעד ךָאנ טבעלעג ןבָאה ייז ּוװ ,לטעטש ןשירעט

 ייירפ עמאס יד ,עשיגרענע עמאס יד ןעיורפ עשירעציּפָא יד ןשיװצ
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 יד אב עכמיס ןייא ןייק ,עמראזאק רעד ןיא וועטמָאי ןייא ןייק .עכעל
 עטשרע יד ןעוועג זיא יז .לײטנַָא סעקנעשאמ ןָא ךרוד טינ זיא ןרעציפָא
 ןטאדלָאס יד זא ,טינ קעּפָאס ןייק זיא סע .טאריןעיורפ ןיא עקטסיוויטקא
 ןייר ,ןליד יד ןשאווסיוא ,ךעלטעב יד ןטעבראפ טוג רעייז ןיילא ןענָאק
 ןיא ןעלגיּפש ךיז ןענָאק לָאז עמ ןוא ןעלקניפ ןלָאז ייז ,ןביוש יד ןכאמ
 ,טַײקמעראוו עשימייה טפור עמ סָאװ ,סָאד ,טײקכעלמיײה רעבָא ,ייז
 ,לקניוו ןטיור ןיא ,עמראזאק רעד ןיא --- לטעטש ןשירעטילימ ןיא טָאה
 ןאראפ ןענַײז סע .וויטקא ריא טימ עקנעשאמ טכארבעגנַײרא בולק ןיא
 -גילרא ייז ןענַאק טנעה עשַייורפ רָאנ סָאװ ,ןטַײקינײלק עדלימ ליפיוזא
 ןיא ןעמ ףראד יצ ,ךעוקיוו לקיטש א עליפא ןעוועג זיא סע .ןעגנערב
 יִצ ,רעטצנעפ יד ףא ןעמולב טימ ךעלעּפעט עמראזאק עקסטאדלָאס א
 ,טכאנאב ןוא גָאטאב ןפראד סָאװ ,ןשטנעמ ראפ קירעביא טינ יז ןענַײז
 -פוא-טכאלש עטסרעווש יד ןליפוצסיוא ןַײז טיירג לעפאב ןטשרע ןטיול
 ?עבאג

 ;ןעשאמ טימ טענַײטעגנַײא דיווָאד טָאה בוטש ןיא

 וטסעװ רעשפע .טספראד וד סָאװ ,םעד טימ טינ ךיז טסמענראפ --
 ?יגומייגּוװ ןטאדלָאס יד ןענרעל ןוא סאלקיץנאט א ןענעפע ךָאנ

 טכיראפ םיא עקנעשאמ טָאה-- ,יגווו-יגוב רָאנ ,יגומייגּוװ טינ --
 יז ,ןענרעל וצ סָאװ טינ ךיא בָאה ןטאדלָאס יד -- .רעטכעלעג א טימ
 טגנידאבמוא ךיא לעװ ,ןרעציפָא ,ךַיײא ראפ רָאנ ,רימ ןופ רעסעב ןצנאט
 "ראפ ךיז םיא ןיא טסעװ וד ןוא ,לזַײרק-ץנאט א בולק ןיא ןריזינאגרָא
 בָאה עקסרעבאיטקָא ףא .רעב א יװ ,טסצנאט .רעטשרע רעד ןבַײרׂש
 טכאמעג סלאוו ןטשרע םעניא ךַײלג וטסָאה ,לפוט עַײנ ןָאטעגנָא ךיא
 רימ טסעװ .קאל ןצנאג םעד לוויטש יד טימ ןבירעגּפָא ,לעט א ייז ןופ
 ,ןקאב עכעלטיירב יד ןענַײש ןעקנעשאמ אב-- ,עַײג ןפיוק ןזומ ןיוש
 יַאּפ ןַאק יז ,סאק ןיא טינ סעמע ןא ףא ,ךיז טכוד ,יז טרעוו לָאמנייק
 ,רע ןוא ,טַײצ ערעגנעל א סעכָאּפאהלָאכעל ,סאק ןיא ןַײז טינ טעש
 -עג יד ,ךיז טערומכ ,ךיז טרעזייב רע ,ָאי עקפאד סע ןָאק ,דיוװָאד
 ,טכאל יז .ןגיוא יד רעביא ןגיוצעגנָא בראה ןענַײז ןעמערב עטכיד
 טלָאװ רע יװ ,רעווש טעקמורב רע ןוא ,ןָאט ןקיסאּפש א ןיא טדער
 .רענייטש עקיציּפש-ףראש רעביא דָאר א טלקַײקעג

 א ןטלאה טנרעלעג ךיז ךיא בָאה ,לגנַיי א ןעוועג ןיב ךיא ןעוו --
 -רעד .סעצווָאנכאמ יד ,רעיידראווגסַײװ יד ןדַײנש ,טנאה ןיא דרעווש
 טינ ור ןייק ךיא בָאה ,ןבעל ךעלדירפ א ןרָאװעג זיא סע ןעוו ,ךָאנ
 -עזָא רעד אב ךיוא ןעוועג ,ץענערג רעקידכערזימטַײװ רעד ףא טסּוװעג
 טקנוּפ ,ריא סָאד טלייצרעד רע--..טַײצ רעסייה רעד ןיא ןאסאכ ער
 טינ ןיוש ךיז ןָאק רע רָאנ ,עיפארגָאיב ןַײז טסּוװעג טינ טלָאװ יז יו
 סע ּוװ ןוא טנידעג טָאה רע ּוװ ,רעטרע יד רעביא טנכער רע ,ןלעטשּפָא
 -עמע יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע ךָאנ רעדייא ,ראפעג יד טרעיולעג טָאה
 ךיז ןענרעלסיוא טנַאקעג ךיא בָאה עשז ןעוו -- .עמָאכלימ עסיורג עס
 ?ןצנאט

 :רעטכעלעג א טימ רעדיוו םיא יז טרעפטנע
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 ךיז טָאה'ס ןעו ,ןאד טקנוּפ ןענרעלסיוא ךיז טנַאקעג טסָאה --
 -ָארימ קינװָאקלָאּפדָאּפ רעד ,קושטוועש קינװָאקלָאּפ רעד טנרעלעגסיוא
 טינ לָאז רעציפָא ןא .יימרא ןיא ריד ןופ רעקינייװ טינ ןעניד ייז .ווָאנ
 !ןצנאט ןענָאק

 -כערעג יד זיא יז ,יז טניוװעג ןעניוועג רָאנ ,ךערּפשעג רעשיראנ א
 טגָאז ,שירעלעפאב טאמיק ,רעכעה ןיוש ןוא ,ןבעגכָאנ טינ ליוו רע .עט
 ;ריא וצ רע

 טימ גנונעדרָאמוא ןא ןַײרא רָאנ טסגנערב .רעקינייו ךיז שימ --
 ,ןעמולב ךעלעּפעט ענַײד

 אזא ןופ עליפא זיא עשאמ-- ?גנונעדרָאמוא ןא ןַיײרא גנערב ךיא --
 רעייז ןעוועג רָאנ זיא יז ,סאק ןיא ןרָאװעג טינ גנוקידלושאב רערעווש
 סָאד ןדנוצעגנָא ךיז טָאה עריא ןגיוא עיולב יד ןיא ןוא ,טרעדנוווראפ
 ,לרעילפ שירעמיורט א---ייז ןיא ןָא ךעלטפָא ךיז טדניצ סָאװ ,לרעַײפ
 ךיוא רָאנ ,ןרָאי עגנוי ענעגנאגראפ יד ןגעוו זיולב טינ טנַאמרעד סָאװ
 ,גנוקלעוו ןופ ךעלטַײװ ךָאנ זיא'ס זא ,םעד ןגעוו

 --,דניק א וצ טגָאז עמ יװ ,טגָאזעג םיא יז טָאה -- ,עלעראנ --
 ,טרעקראפ ?ןטאש ייז ןענַאק סָאװ ?טַײקשידלעה וצ ןעד ןטאש ןעמולב
 ,ןטיהּפָא ףראד עמ סָאװ ,םייה רעד ןגעוו ןענַאמרעד ייז

 םיא קידנליוו טינ טָאה ,עקנעשאמ עשיגרענע ןוא עכעליירפ ןַײז ,יז
 ,ּפאלק ןראבליפ א טגנאלרעד

 רעייגנַײרא רעטפָא ןא ,רעציפָא ןא רענייא ןעוועג זיא קלָאּפ ןיא
 סע סָאװ ,ןעגנולַײװראפ עלא ןיא רעמענלײטנָא רעקיסַײלפ א ,בולק ןיא
 ךיז טָאה עשאמ .יורפ סיקצעוװַאּפיל טרעלקעגוצ ןוא טנדרָאעגנַײא טָאה
 יד ןֹוא ,ןטלאהעגקירוצ ןעװעג עקפאד זיא רענעי .טבילראפ םיא ןיא
 טארפיב ,לטעטש ןשירעטילימ ןיא רָאנ ,קעװא טינ טַײװ זיא עביל
 ןעיורפ זא ןוא ,םעד ןגעוו טדערעג עטַײשעב ןעמ טָאה ,ןעיורפ יד ןשיוצ
 -נאמָאק רעד .ןרעיוא עשלבצנאמ יד וצ ךיוא דייר יד ןכיירגרעד ,ןדייר
 -צעװָאּפיל טימ ןגיוא ריפ רעטנוא ךערּפשעג א ןיא טָאה קלָאּפ ןופ ריד
 ,ךיז ןרעטלע רימ , :ןָאטעג גָאז א ךעלקירעיורט ,קידנעייגַײבראפ יוװ ,ןיק
 "גגייא ןיא סָאװ ,טײקינילדָארג רעד טימ ,ךָאנרעד "..טלא ןרעוו רימ
 וצ רעווש זיא סע--:ןבעגעגוצ ,ןארעטעוו א ,ןאמרעטילימ א ךעלמיט
 ןופ רעטלע זיא ענַײמ .ךַײא ןופ רעסעב זיא רימ ,לבַײװ גנוי א ןבָאה
 ,ריא ןופ טיג ךיא בָאה ןגרָאז םוש ענייק ןוא ,רימ

 ראפ טנדרָאעגנַײא ,ןעמעלא טימ ךיז טנגעזעג ןפיוא םענַײפ א ףא
 -ניוו ןוא ןסָאגעג ךיז טָאה ןַײװ ּוװ ,טנוװָא-סגנונעגעזעג א ןרעציּפָא יד
 סָאד טָאה ,טכאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןעַײרעשט
 ןוא ןאמ .לטעטש עשירעטילימ סָאד טזָאלראפ יקצעווָאּפיל קלָאפרַאּפ
 ףא ךיז ןצעזאב וצ ּוװ ,ןסילשאב טנַאקעג גנירג יוזא טינ ןבָאה בַײװ
 -עג טָאה יז ,ןָאסרעכ טָאטשמיײה ןַײז ןיא ןגיוצעג טָאה םיא .קידנעטש
 ךיז טעװ עמ ןזיב ,ןעוו:סָאװיזיב .דארגנינעל רעדָא עװקסָאמ טלָאװ
 טצעזאב ךיז לַײװרעד ייז ןבָאה ,ןסילשאב קיטליגדנע ןוא ןקוקמורא
 ךעלטנגייא ,ריטראווק רעטאווירּפ א ףא ,עװקסָאמ רעטניה טָאטש א ןיא
 ןיוש זיא סע ּוװ ,דנאר ןרעטַײװ א ןריא ףא רָאנ ,טָאטש ןיא עפוג טינ
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 ןוא סעבזירּפ טימ ,ענרעצליה ןענַײז רעזַײה ךאס א .שיפרָאד בלאה
 ןטשרע ןפא ,טיילק עקיצנייא-ןוא-ןייא ןא ןאראפ זיא סע ;ךעלדנטרעג
 ,סעריוכס טימ -- ןטייווצ ןפא ,גראוונסע טימ ןעמ טלדנאה קָאטש

 ,ךלאוו רעטלא ןא ךיז טיצ ,סקניל ןופ ,געוװ-ייסָאש םעד סיוגנעל
 םוצ וצ ןטערט סָאװ ,ךעלביטש יד רעטניה ,טַײז רעטכער רעד ןופ ןוא
 -אק רעד טעקסאילב רעמייב יד ןשיװצ ,דלאוו רעדיוו זיא ,געוו עמאס
 םיא רעביא דנאנאכָאנ ןעמיווש סָאװ ,ןפיש יד טימ ,"אווקסָאמ ,, לאנ
 טימ לֹופ ָאד ןיא טַײצ-רעטניװ .טסבראה ןפיט זיב ַײמ בײהנָא ןופ
 סָאװ ,ןסירּפָא עכיוה יד ןופ ןרָאפוצּפָארא עָאנאה ןבָאה ייז ,סעקינשזיל
 ,לאנאק םוצ ןריפ

 ןיא רעדעס ,ןייר טפול יד .ןירג ,ליטש ,לקניוו קיטכערּפ א זיא'ס
 ןטכעה ,סעמע .שיפ רעטניוו ןוא רעמוז ּפאכ --ווטסליוו .ןפיוה עלא
 סעצעטָאלּפ רעבָא ,טַײהנטלעז עסיורג א לאנאק ןיא ןענַײז ןּפראק ןוא
 יד ןענעכערוצ ךָאנ סעלַײמ עלא יד טָא וצ ביוא .גונעג ןאראפ זיא
 רעד ןופ עטסָאבעלאב יד סָאװ ,סָאד ךיוא ןוא עװקסָאמ וצ טײקטנעָאנ
 א טימ ןרעמיצ ייווצ ןעגנודעגּפָא ןבָאה ןעשאמ טימ דיװָאד ּוװ ,בוטש
 לבעמ ריא ןופ קיצניװ טינ ,יורפ עכעלטנילרפ א רעייז זיא ,עדנארעוו
 עריא ןופ סושער ןיא ןבעגעגּפָא יז טָאה טפאשטריוו-ךיק רעד ןופ ןוא
 -גילא ןעניזאגאמ יד רעביא ןפיולמורא ןופ ייז טילרפאב ,ןטנאריטראווק
 ביוא ,טַײקידנעװטױנ רעטשרע רעד ןופ ןכאז ענעדיישראפ ןעלדנאהוצ
 סָאװ ,סכלעזא ןעוועג טרָאיזיוװ עַײנ סָאד זיא ,סעלַײמ יד טָא ןענעכערוצ
 ,טינ ןעמ ףראד רעסעב

 ָאד ךיז טָאה קלָאפרָאּפ סָאד יװ םעדכָאנ ,םורא געט עכעלטע ןיא
 רעד ןיא סובָאטװא ןטימ ןרָאפעגקעװא ירפרעדניא עשאמ זיא ,טצעזאב
 עמ ,טעברא ףא ןטרָאד טנדרָאעגנַײא ךיז ןוא קינילקילַאּפ רעשיטָאטש
 טימ ,רעטסעוװש עשיניצידעמ א-- טנעה עדייב טימ טּפאכעגסיוא יז טָאה
 יז ןעמ טָאה טאטשאב .ךַײלגוצ דלָאג טימ זיא ,גנוראפרעד רעסיורג א
 ,טעניבאק ןשיגרוריכ ןיא

 םענייא ןיא ןוא ,טַײצ ךָאװ א אב ךָאנ בוטש ןיא ןסעזעג זיא דיוװָאד
 ןופ רעציזרָאפ םוצ םאנפוא ןא ףא ןרָאפעגקעוװא רע זיא ןגרָאמירפ א
 ילימ רעד ןופ טנאקאב ןעוועג זיא רע ןעמעוו טימ ,טעװַאס-טָאטש
 ןבָאה טנידעג .טנָארפ ןפא ןעוועג ןענַײז עדייב ייז ןעוו ,טילצ-עמָאכ
 ןייא ןיא רָאנ ,קלָאּפ ןייא ןיא טינ ןוא ןָאילאטאב ןייא ןיא טינ ייז
 טיג .ןטלעז טינ ךיז ןעמ טָאה ןפָארטעג ןגעווטסעדנופ רעבָא ,עיזיוויד
 יָאר סניקול ףליהוצ ןרָאװעג טקישעג עטָאר סיקצעװָאּפיל זיא לָאמ ןייא
 טריפעגכרוד ,קריצאב ןבלעז םעד ןוא ןייא טצישאב טָאה עמ ,עט
 ךיז ייז ןבָאה לָאמ ןטשרע םוצ .עיצארעּפָא עקיטכיו א םאזניימעג
 עיזיויד עצנאג יד ןעוו ,1941 רעמוז ףָאס ,עקווָאשטיס ןיא ןפָארטעג
 -טסאל ךעלגַײװצ ענירג טימ עטריקסאמראפ ףא ןיהא ןרָאפעגנַײרא זיא
 עשיטָאטש יד .ןטלאהראפ ךיז ןטרָאד טַײצ א ףא טינ ןוא סענישאמ
 -סיוא ןרעוו ןלָאז קילבנגיוא ןייא ןיא זא ,טראוועג יוװ יוזא טָאה ךיקרָאג
 זיא רענלעז ךאס א אב .סעדערווָאקס ןוא ןעלסעק עריא טקידיילעג
 ןופ ,שטשרָאב רעקוװָאשטיס ןופ םאט רעד ןבילבראפ גנאל ףא ךָאנרעד
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 טינ רעבָא .עשאק רענעקירה רעטעפ רעד ןופ ,ןטעלטָאק רעקוװָאשטיס
 עטכערעג א טאהעג ךָאנרעד טָאה ןיקול .טקעלקעג טָאה ןעמעלא ראפ
 :ןיקצעוװָאּפיל וצ ענַײט

 טיג ןכוזראפ ףא עליפא .עטָאר ןַײד ןיא ןענַײז סרעקיּפ עסעמע יד --
 .טזָאלעג

 -עווש רעד סייב ,ןט-1942 ןיא ןעזעג ךיז ייז ןבָאה לָאמ עטצעל סָאד
 ןוא טַײרפאב טָאטש יד טָאה עמ ןעו ,עיצארעּפָא רעווָאקראכ רער
 ףירגנָא-רטנָאק ןשישטַײד ןסייב .ןזָאלראפ רעדיוו יז טזומעג ךָאנרעד
 רעמ טנַארפ ןפא ןוא ןרָאװעג טעדנוווראפ רעווש ןיקול זיא ווָאקראכ ףא
 טימ ,סעלעטש "עקסטאטש, ףא טעבראעג טָאה רע ,טרעקעגמוא טינ ךיז
 ןופ רעציזרָאפ סלא טלייוװעגסיוא ָאד םיא ןעמ טָאה קירוצ רָאי רָאּפ א
 ,טעװַאס-טָאטש

 ןיה ןעגנאגעגמוא זיא יקצעווָאּפיל ןוא ,ןעמונראפ ןעוועג זיא ןיקול
 רעטצנעפ םענופ טנאּפשעג ,רעמיצ-םאנפוא ןסיורג ןרעביא קירוצ ןוא
 א ןסעזעג ,לוטש א ףא ךיז טצעזעגקעווא ,קירוצ ןוא ריט רעד זיב
 זיא טָארט רעד ,ןענאּפש ןעמונעג רעדיוו ןוא ךיז ןביוהעגפוא ,עלַײװ
 סָאװ ,םעד ץוכ ,םענָאּפ סָאד ,רעטראה א ,רערעווש א ןעוועג םיא אב
 ןופ ,דלודעגמוא ןופ טור ןעוועג ךָאנ טציא זיא ,טיור לאלכיב זיא סע
 ,ןטראוו ףראד עמ סָאװ ,םעד

 ןייק טינ ןיוש ,שיט ריא אב ןסעזעג זיא עכלעוו ,עשראטערקעס יד
 -עגמוא םעד ןגָאז טלָאװעג ץלא טָאה ,ןעזסיוא ןדימ א טימ יורפ עגנוי
 יד ןיא ריא טלדניוװש סע ,ןייגמורא ןרעהפוא לָאז רע ,רעכוזאב ןקידלוד
 טָאה לָאמ סעדעי .טגָאזעג טינ ןוא ןטלאהענּפָא ךיז טָאה יז רָאנ ,ןגיוא
 ,טעניבאק ןופ ריט רעד ףא ןזיװעגנָא קילב ןעמוטש א טימ זיולב יז
 טימ ןעמונעגמורא ןוא ןיטאמרעד ןלעג טימ ןגָאלשעגמורא זיא סָאװ
 ריט יד זא ,קידנרעכיזראפ יו ,סעקּפָאנק עקידנעקנאלב ןעייר ךאס א
 ,ןענעפע דלאב ךיז טעװ

 -קעס רעד וצ טדנעוװעג ךיז ןוא דלודעג םעד ןרָאלראפ טָאה דיװָאד
 :עשראטער

 -ַאּפיל ןעז םיא ליוװ סע זא ,ןשטיװָארטעּפ סירָאב ,עטיב ,טגָאז --
 | ,יקצעוו

 ,טגערפעג יז טָאה --?רעכעלנעזרעּפ א זיא רערעַײא ןעיניא רעד --
 ,רעכעלנעזרעּפ א --
 טינ זיא טנַײה ?ןעגנולקעגנָא טינ רעִירפ ריא טָאה עשז סָאװראפ --

 .גָאט-םאנפוא ןייק
 רעכיז טעוװ רע .ןעז םיא ליוװ ךיא זא ,ןגעווטסעדנופ ,םיא טגָאז --

 ,ןעמענפוא ךימ
 ?עילימאפ רעַײא זיא יו .רענייא ךָאד זיא רע .רעכיז ןענַײז עלא --
 -וצ ןבָאה רימ .טוג ךימ ןעק רע .יקצעווָאּפיל דיװָאד ,יקצעוװָאּפיל --

 ,עיזיוויד ןייא ןיא טנידעג ןעמאז
 -ערקעס יד טָאה -- ,קלָאּפ ןייא ןיא טגָאזעג יבשטָאכ טלָאװ ריא --

 טנזיוט ןעצ ,רימ טכוד ,זיא עיזיוויד א ןיא -- .ןָאטעג לכיימש א עשראט
 ,ןשטנעמ
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 -אב רעטייווצ א טשימעגנילרא ךיז טָאה -- ,רָאפ ךיז טלעטש ןוא --
 ייבאק ןופ ריט רעד ןבעל ךַײלג לוטש א ףא ןסעזעג זיא סָאװ ,רעכוז
 ןּפיל יד טימ ייז טנעיילעג ,ןטנעמוקָאד לקעּפ א טרעטעלבעג ןוא טענ
 -םאנֿפוא ןיא טדער עמ סָאװ ,טרעה רע יוזאלו ,רעדנּוװ א ןעוועג זיא'ס
 ךיא זא ,ךיא-- ,טגָאזעג רע טָאה-- ,רָאפ ךיז טלעטש ןוא -- ,רעמיצ
 -ןוא-סקעז רעזדנוא ןופ רָאנ ,עיזיוויד ןַײמ ןופ רָאנ טינ ןצעמע ףערט
 גייל ךיא .רעדורב א טנגעגאב טלָאװכ יװ זיא ,יימרא רעטסקיצנאווצ
 רעדיו ךיז טָאה לבצנאמ רעד--.רימ אב ןקיטכענ רָאפ ךַײלג םיא
 | ,ןריּפאּפ ענַײז ןיא טפיטראפ

 סיורא ןענַײז סע ,טנפעעג ךיז ריט ענעשטנווועג יד טָאה ךעלדנע
 א טָאה עשראטערקעס יד רעדייא ןוא ,ןשטנעמ עכעלטע טעניבאק ןופ
 ןיילא ןיוש רע ןיא ,ןייגנַײרא לָאז רע ,ןיקצעװָאּפיל וצ ןָאטעג קנּווװ
 ןוא ןטניה ןופ לעטיק םעד טנאה א טימ קידנטעלגוצ לענישאמ ,ןַײרא
 ,טנרָאפ ןופ

 סיורא ,שיט ןופ ןביוהעגפוא ךיז טָאה ןיקול שטיװָארטעּפ סירָאב
 ,טנעה יד ןָאטעג ךיז קירד א ןבָאה ייז .םענעמוקעגנַײרא םעד ןגעקטנא
 ןָאטעג ּפאלק א ייז ןבָאה ,קיניײװ זיא סָאד זא ,קידנסילשאב יוװ ,ךָאנרעד

 -גיוו ןעוועג ץלא ךָאנ סע זיא ,עציײלּפ רעד רעביא ןרעדנא םעד רענייא

 -מורא טָאה ןיקול .טשוקעצ ךיז ןוא ןעמונעגמורא ךיז ייז ןבָאה ,ךעלקיצ

 א טימ ןעטָארּפ א ןעוועג זיא ערעדנא יד ,טנאה ןייא טימ ןעמונעג

 ,עקשטנעה רעצראווש
 יז ןעוו ,טגערפעג ןיקול טָאה --?ןרָאפ וצ ןעמוקעג וטסיב ןעוו --

 .שיט םאב ןרעדנא םעד ןגעקטנא רענייא טצעזעגקעווא ךיז ןבָאה
 .ךָאװ עקירָאפ ןעמוקעג ןיב ךיא --
 ?ןעגנולקעגנָא טינ עליפא ןוא --
 ,ןקלורמואב טלָאװעג טינ --
 רעגייזא ַײרד רימ וצ טגנילק עמ ?ןקיורמואב טלָאװעג טינ ךימ --

 ,ךיוא טינ ףראד עמ זא ,ןעמ טגנילק לָאמא ןוא ,ףראד עמ זא ,טכאנאב

 ?זיירק ןשירעטילימ רעינ ןיא ,ןטרָאד ץלא ךָאנ טסיב ,עשז לייצרעד
 ,ןטרָאד טינ ןיוש ןיב ךיא ,ןיינ --
 ?זיירק רעדנא ןא ןיא --
 .סאּפאז ןיא ןיב ךיא .טינ ךיוא ןרעדנא ןא ןיא --
 ?טָאטש רעזדנוא ןיא טצעזאב ךיז טסָאה ןוא ?רָאג יוזא --
 ,טסעז וד יו --
 ּוװ ,ךימ טיירפ'ס .רעטכעלש ןייק טינ זיא רענַײד לאווסיוא רעד --

 ?טלעטשעגּפָא ךיז ָאד וטסָאה
 ,ריטראווק רעטאווירּפ א ףא לַײװרעד --
 ?ןעוועג ןיוש וטסיב ,ןָאקנעשטיניװ אב ,טאמָאקנעיאװ ןיא --
 ,עדאווא --
 | ?טגָאזעגוצ רע טָאה עריד א --
 ,םעד ןגעוו טדערעג טינ םיא טימ בָאה ךיא --
 ?ןטעברא וטסנכער ּוװ ןוא .ןגירק וטסעוו עריד א ,ונ --
 .ריד טימ ןטלאה עצייא ןא ךיז ךיא ליוו טעברא ןגעוו --
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 עלעטש א ראפ סָאװ ,ןטכארט ןעמונעג טָאה שטיװָארטעּפ סירָאב
 ןיא רעװ ּוװ ,רעטרע עלא טסּוװעג טָאה רע .ןגיילרָאפ םיא ןָאק עמ
 יגיא ןא טרעדָאפעג ךיז טָאה טרָא ןייא ןיא .ךיז טקיטיינ עמ ןעמעוו
 יספליהעג א--טרָא רעדנא ןא ןיא ,לײטּפָאןערדאק ןופ רָאטקעּפס
 ןופ ףעש א טפראדעג ןעמ טָאה גנומענרעטנוא ןא ףא ,רָאטקעריד
 יד טָא ץוכ .רָאטקערָארּפ א-- טוטיטסניא ןא ןיא ,לײטּפָא-ריצודָארּפ
 -נאקאוו ?עקידנענערב, א ןעוועג רעבָא זיא ,רעטרע עַײרפ ערעדנא ןוא
 -לבא טימ טינ ןוא ,ןליפראפ קידנעגנירד טזומעג יז טָאה עמ סָאװ ,עיס
 ,ןשטנעמ ןטעטירָאטװא ןוא ןשיגרענע ןא טימ רָאנ ,ןעמעוו

 ,טגערפעג ןיקול טָאה -- ?ךאפ ןַײד זיא סָאװ --
 -עּפ ןיא ןבעל עצנאג סָאד .ץעניטָאכעּפ א ?ךאפ ןַײמ טינ טסייוו --

 ,עטָאכ
 ?ןעוועג ןיוש וטסיב קראּפ רעזדנוא ןיא --
 ?קראּפ רענייש א .ךָאנ ןיינ --
 -לוק רָאנ ,ורּפָא ןוא רוטלוק ראפ קראּפ א .רעטנכייצעגסיוא ןא --

 ןופ .ןטרָאד קיצניװ ךָאנ לַײװרעד ,ןרעיודאב םוצ ,זיא ורּפָא ןוא רוט
 ,סרָאטקודָארּפער קילדנעצ א טכליה טנװָא ןיא טעּפש זיב ירפצנאג
 .ןָאטעגּפָא זיא ץלא .רעטָאּפ ןיוש ןעמ זיא םעד טימ ןוא ,ןרעוװ וצ ביוט
 -דניווש א ןעוועג זיא רָאטקעריד ןייא .קראּפ רעזדנוא טינ טקילג סע
 -שינ עקפאד-- רעטירד רעד ,סטכינעגיוט א-- רעטייווצ רעד ,רעל
 .ןענרעל ןרָאפעגקעװא רע זיא ,רעכָאב רעשיגרענע רעגנוי א ,עשָאק
 ןא ,רעטערטראפלעטש א רָאנ ,רָאטקעריד ןייק ָאטינ לאלכיב זיא טציא
 ,רעמוז וצ טייג'ס ןוא ..ןרעוט עכאווש א רעבָא ,יורפ עטוג עכעלרע
 -יה ןוא טַײקטגרָאזראפ רעד טול -- ...ַײמ רעטשרע דלאב ןיוש זיא טָא
 רעד זא ,ןעז וצ ןעוועג זיא ,טדערעג טָאה ןיקול רעכלעוו טימ ,טַײקיצ
 עיסעס ןייא ףא טינ עמאטסימ ,רענייב יד ןיא טוג םיא ?טציז, קראּפ
 סָאװ בילוצ רעבָא .דייר א ןעגנאגעג םעד ןגעוו זיא טעװָאס-טָאטש ןופ
 רעד טָאה סעכַײש א ראפ סָאװ ,ןיקצעװָאּפיל ,םיא סָאד רע טלייצרעד
 ?םיא וצ קראפ

 -רעביא םיא יקצעװַאּפיל טָאה -- !ןיהא ןקיש רעשפע ךימ טסליו --
 -נייא ןצעמע רָאג ןָאק קנאדעג אזא סָאװ ,רעטכעלעג א טימ ןגָאלשעג
 ,ןלאפ

 ןיילא טסָאה וד דלאביוו רָאנ ,טגיילעגרָאפ טינ ךָאנ ריד בָאה ךיא --
 ךיא--- .טגָאזעג ןיקול טָאה-- ,רעלק א עקאט וט זיא ,ןסױטשעגנָא ךיז
 ,ןעקנאד ריד טעװ טָאטש עצנאג יד ?טינ סָאװראפ !וּורּפ :ריד עצייא
 ,קלָאט א ןטרָאד ןכאמ טסעוו וד ביוא

 עליפא טליפרעד ךיז טָאה דיוװָאד -- ,ןסאּפש וצ ףוא רעה ,קע ןא --
 ןעניפעג ןיילא ךיא לעװ ,סרעסעב טינרָאג טסָאה וד ביוא -- .טקידיילאב
 ,טעברא ןא

 ריד זיא סָאװראפ רָאנ .ןעניפעג טסעװ וד זא ,טינ לפייווצ ךיא --
 ןקראּפ עטסערג ןוא עטסנעש יד ןופ רענייא ?קראפ רעד ןצראה םוצ טינ
 -ינעלעז ןעגנילקנָא לעװ ךיא ...ןזָאלראפ זיולב זיא רע ,טנגעג רעד ןיא
 גנוציז רעטסטנעָאנ רעד ףא ןוא ,ןרעזדנוא ראטערקעס ןטשרע םעד ,ןענ
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 -עגסיוא טָאה ןיקול --- .סולשאב ןקירעהעג םעד ןעמענָא רימ ןלעװו
 ..שיט ןפא ןענָאפעלעט יד ןופ םענייא וצ טנאה יד טקערטש

 סעמע ןא ףא ןרָאװעג דיוװָאד זיא -- ,טינ גנילק ןוא טינ ךיז לַײא --
 ,רָאפ ךיז לעטש ?רימ ןיא טּפאכעגנָא ךיז וטסָאה סָאװ -- .טזעגױרבעגנַא
 ,ןרָאפ וצ ןעמוקעג טינ ןיב ךיא זא

 ,ןעמוקעג ַאי ךָאד וטסיב --
 ,טָאטש ןיא ןבַײלב ָאד לעוו'כ יצ ,טינ לאלכיב סייוו ךיא --
 טעװ טָאטש יד זא ,ןיימ ךיא רָאנ ,דייר ערעדנא זיא ,יוזא בוא --

 טסיב וד .קעווא טינ ןעמ טרָאפ טרָא ןטוג א ןופ ןוא ןרעוו ןלעפעג ריד
 ?עכָאּפשימ רעד טימ רעהא ןעמוקעג

 ךיא .עסיורג ןייק טינ רימ אב זיא יז .עכַאּפשימ רעד טימ ,ָאי --
 ,יורפ יד ןוא

 ,ןסעגראפ בָאה'כ .ךָאד ךיא ןעק יורפ ןַײד ...טראוו ,רָאנ טראוו --
 ,.,טסייה יז יו

 ,עשאמ --
 -ראפ ריא ןיא ןעוועג ןענַײז עלא .עקנעשאמ ,עשאמ ,ָאי ,ךא --

 ךיז טָאה שטיװָארטעּפ סירָאב -- ...ךיד יז טָאה ןבילקעגסיוא רָאנ ,טביל
 -ןמטוג א ןוא ,לוטש ןופ לטנעװ םענָא עציילּפ רעד טימ טראּפשעגנָא
 ןַײז ףא ןסָאגעגסיױא ךיז טָאה לכיימש רעטאוועשיראנ א לסיב א ,רעקיט
 געוואב א טָאה רע .ןיק ןפראש רעייז ןטימ םענַאּפ ןכיילב ןכעלגנעל
 -- ,ןעז טלָאװעג יז טלָאוװ'כ -- .עקשטנעה רעצראווש רעד טימ ןָאטעג
 סָאװ ,ונ !אה ,סעמראוו ףא קיטנוז רימ וצ טמוק -- ,טגָאזעג רע טָאה
 | ?ןעמוק טעװ ריא ,וטסגַײװש

 ךיז ןביוהעגפוא טָאה יקצעוװָאּפיל -- .ןעמוק ןלעװ רימ .קנאד א --
 וצ זיב םיא טיילגאבסיורא ,ןביוהעגפוא ךיוא ךיז טָאה ןיקול .טרָא ןופ
 ,טעניבאק ןופ ריט רעד

 םיא רע טָאה -- ,טדערעג ןבָאה רימ סָאװ ןגעוו ,טכארט א וט --
 !ןטראוו לעװ ךיא .ןעשאמ טימ םוק קיטנוז ןוא -- ,טנַאמרעד לָאמאכָאנ
 !טגנידאבמוא טמוק

 ייד ןרעוו ןדיוװָאד טגיילעגרָאפ טָאה ןיקול זא ,םעד ןגעוו סַײנ יד
 ,גנוקיצנא טימ ןעמונעגפוא עשאמ טָאה ,קראּפ ןופ רָאטקער

 -רעד ךיז יז טָאה -- ,קראּפ ןיא ריד טימ ןריצאּפש ןלעװ רימ --
 ,לכעליּפש ןייש א טגָאזעגוצ טָאה עמ סָאװ ,דניק א יו ,טיירפ

 ,ןפיולמורא לעוו ךיא .ערעדנא ןלעוו ןריצאּפש --
 טנװָא ןיא .טינ ןעמ טפיול סעלסעמ ןיא ָאש קיצנאווצ ןוא ריפ --

 טלעפעג טעברא יד ?ןרעלק וצ סָאװ וטסָאה סָאװ .עלא יװ ,ןעור וטסעוו
 ,רימ

 ,רָאטקעריד א ראפ וד ייג זיא --
 יװ ,רעסעב עדאווא זיא'ס ,ןעגנאגעג ךיא טלָאװ ןגינעגראפ טימ --

 ..קינילקילַאּפ ןיא
 "וצ םייהא ןדאלעגנַײא ייז טָאה ןיקול זא ,סַײנ רעטייווצ רעד ןופ

 -ראפ זיא ריא אב ןרָאקיז ןיא .רעמ ךָאנ טקיצנא ןעוועג יז זיא ,טסאג

509 



 ךיז ןצעזפורא ןיקול טנאנעטייל םעד ןפלָאהעג טָאה יז יוזאיו ,ןבילב
 ףא טראוועג טָאה עשאמ .לדלעוו א ןיא ןענאטשעג זיא סָאװ ,ןגָאװ ןפא
 ןוא ןַײז ןלעװ ייז זא ,טַײקרעכיז רעקירעיורט רעד ןיא ,ןרישזאסאּפ ךָאנ
 ןרעטניה ,דלעפ ןעַײרפ ןפא .טאבנאס ןיא ןריפּפָא ןפראד יז טעוו עמ זא
 ןעוועג זיא ןיקול .טכאלש עטרעטיבראפ א ןעמוקעגרָאפ זיא ,לדלעוו
 םעד טכאמעג םיא טָאה יז ,טנאה רעד ןיא ןוא לסקא ןיא טעדנוווראפ
 ,עגארפ עשלגנַיי ןַײז ריא ךיז טָאה טקנעדעגראפ .שזאדנאב ןטשרע
 ,ךעלרעפעג טינ זיא'ס, :טרעזאכעגרעביא לָאמ רָאּפ א טָאה רע סָאװ
 ",?קירוצ ךיז ןרעקמוא ןכיגניא לעוו'כ ?וטסניימ יװ ,עקנעשאמ

 .ןגערפכָאנ ךיז ןעמונעג טציא יז טָאה--?סיוא רע טעז יװ --
 --- ..טגאה א ןָא ןבילבעג -- ךָאד טסייוו וד רָאנ .טוג סיוא טעז רע --

 םיא ןגעוו קידנדייר ,טציא ךיוא ןוא טעניבאק ןיא ןעניקול אב קידנציז
 -ראפ רע סָאװ ,קידלוש יװ יוזא טליפעג ךיז דיװַָאד טָאה ,ןעשאמ טימ
 ,טנעה עדייב טנָאמ

 סיורא טכירעגמוא עשאמ זיא--- ,לזדניא ןא ףא יװ ,ָאד ןבעל רימ --
 ןעעז ,ערוש עמומ יד ,עטסָאבעלַאב רעזדנוא יו רעמ --.ענַײט א טימ
 !טָאטש ןיא ןריצאּפש ןייג דלאב ןלעװ רימ .טינ םענייק רימ

 קיטימ ךָאנ ךָאד טספראד ?גָאט ןבלאה ןטימ ןיא ,טציא !עגושעמ --
 !טעברא רעד ףא ןייג

 -אב ךיד לעװ ךיא .ןזַײװאב טעברא רעד ףא לעװ ךיא ,טינ גרָאז --
 ,קינילקילַאּפ רעד וצ געוו ןפא זיא סע ,קראּפ ןזיב ןטיילג

 עשאמ טָאה ,ךיז ןצופ וצ ביל טָאה סָאװ ,לדיימ-עלאק א יוװ יוזא
 ,סטייוצ א ךיז ףא ןפרָאװעגפורא ,ןָאטעגסיױא ,לדיילק ןייא ןָאטעגנָא
 סָאװ ,לגיּפש םאב ןענאטשעג זיא יז .סטירד א ןעמונעג ,ןָאטעגסיױא ךיוא
 ךיז טלגיּפשעג ,עפאשי-רעדיילק רעד ןופ לריט ןיא טסאפעגנילרא זיא
 א ןעיליּפשראפ לָאז רע ,ףליה וצ ןאמ םעד ןפורעג לָאמ סעדעי ןוא
 רעקירעד ןוא לרענלעק סָאד ןטניה ןופ ןגיײלּפָארא ,ןקור ןפא לּפענק
 ןקידרעירפ םענופ רעסעב סע ןזיא יצ ןוא טסאּפ סע יצ ,סעניוועמ ןגָאז
 ,לדיילק

 א ןיא סנייצלא טעברא רעד ףא ךָאד טסיב !ּפָארא ןעניז ןופ רָאג --
 -רעד ןוא ,ץכעצוּפ ריא ןייטשראפ טנָאקעג טינ דיװָאד טָאה -- ,טאלאכ
 -יּפשעגּפָא ,טעיליּפשראפ ,ןסייהעג םיא טָאה יז סָאװ ,סָאד ןָאטעג לַײװ
 ,סעניוועמ טגָאזעג ,טגײלעגּפָארא ,טעיל

 א רימ ףא עגער א יבשטָאכ טסוט וד סָאװ ,גונעג ןיוש זיא'ס --
 ןַײז זא ,טרעלקעג עסַײמסיײב טָאה רע ןוא ,טכאלעג טָאה יז -- ,קוק
 ריא אב ןָאטעג טרעוװו ץלא זא ןוא ,יורפ ענייש א רעייז זיא עקנעשאמ
 ,טעּפמיא טימ ןוא גנירג

 םיא יז טָאה --- ,םרָאפינוא ענדאראּפ יד ןָא וט .ןָא ךיוא ךיז וט --
 ,טעצייעג

 ?ןענירדנטימניא סעּפע סָאװ --
 וטסייג ,סנטייווצ .רימ טימ וטסייג ,סנטשרע .ןענירדנטימניא טינ --

 ,רָאטקעריד א ןרעוו
 ?רימ ראפ ןסָאלשאב ןיוש וטסָאה --
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 !סייה ךיא יוװ ,וט זיא ,ריד גָאז ךיא זא --
 ,קלָאּפ א טימ ןעװעדנאמָאק ,עקנעשאמ ,טנָאקעג טסלָאװ --
 יד טימ עקנאלּפ יד .םרָאפינוא עשירעטילימ יד ןָאטעגנָא טָאה רע

 -נָא-טוג יד .ןעייר ריפ ןיא ,עטיירב א ןעוועג זיא ןלאדעמ ןוא סנעדרָא
 -עג סעציײלּפ יד ןבָאה לעטיק םענופ לסקא יד ףא ךעלעשיק עטעבעג
 זיא קלָאפרַאּפ עטדיילקעגסיוא סָאד ןעוו .קיטנאקריפ ןוא ךיוה טכאמ
 ,ערוש עמומ יד ,בוטש רעד ןופ עטסָאבעלאב יד טָאה ,ןסיורד ןיא סיורא
 ;טגערפעג ,ןסיוו ץלא ףראד סָאװ

 ?רעטאעט ןיא טייג ריא -- |
 רימ -- ,ןפורעגּפָא ךיז עשאמ טָאה -- ,ירפ ךָאנ זיא רעטאעט ןיא --

 | ,טעברא רעד ףא ןעייג

 עכַײלג ייוצ ףא טאמיק טָאטש יד ןלייטעצ סעיניליןאבנזילא יד
 ןיא יז ,ערעקידעבעל יד זיא--- עקידמערָאד יד -- טפלעה ןייא .ןטפלעה
 ,ןעניזאגאמ ,ןטלאטשנא ךאס א טָאה ,ןרעיומ עכיוה ,עַײנ טימ טיובראפ
 יד טימ טאניבמָאק רעד ,קראמ רעד זיא טַײז רעקידמערָאד רעד ףא
 א טלעטשעגסיוא זיא ץאלּפ-לאזקָאװ ןפא ,ןיזאגאמילבעמ רעד ,עילעטא
 זיא טָאטש לייט עקידנפָאצ יד .יסקאט ןוא ןסובָאטװא ןובאט רעצנאג
 ןָא ,קידנלַײא טינ ןייגרעבירא ָאד ןעמ ןָאק ןסאג יד ,רעקִיור ,רעליטש
 ,ןעמעטע וצ רעגנירג זיא סע ,רענייר ךיוא זיא טפול יד .סענָאקאס

 -ןאבנזיא רעד וצ לעלאראּפ ,טפלעה רעקידנּפָאצ רעקיזָאד רעד ןיא
 טזַײװ ,זיא סָאװ ,םיוצ ענלגיצ א ךעלאהעמ א ףא קעווא ךיז טיצ ,עיניל
 רעד ןוא טעװעקאילבעגּפָא יז זיא טציא ,עסַײװ א ןעוועג לָאמא ,סיוא
 ןענַײז םיוצ רעד ןיא ןטרָאד ןוא ָאד .רעיורג-ךעלקיצומש א ןיא רילָאק
 ,ייז ךרוד ןייגנַײרא גנירג ןָאק עמ ןוא ,עסיורג ץנאג ,רעכעל ןאראפ
 ןרעביא ןוא רעיוט ןייא רעביא ,ןביוא ןופ .ןרעיוט יד קידנדַײמסיוא
 א סיוא ךיז טיירּפש ןרעיוט יד רעטניה .ןעגנוזָאל ןעגנעה ,ןטייווצ
 -טנעצ ןיא ןסקאוו סָאװ ,רעמייב םינימ עלא ןופ עכולעמ עלופטכארּפ
 ךיז טרעטסעווש ןבמעד ןופ ערָאק עלעקנוט עטראה יד .דנאלסור-לאר
 עניד יד ,סעזערעב ןופ טיוה רעטפַײרטשעגיזיד רעלעדייא רעד טימ
 -עצ ענעסקאוועצי-קידסעכִיי יד וצ שיוװיורק-ךעלמערָא ךיז טגיינ עניסָא
 סעטסוק-ןעריס ןוא -עיצאקא ןופ רָאדירָאק רעקידעבעל רעגנע ןא .סרעד
 "ןסונ ןופ ןעגנוצנאלפ עגנוי טימ ןטקעדאב א ,סירּפָא ןכיוה א וצ טריפ
 ,ךעלמייב

 ןענאטשעג ךָאנ ןענַײז רעמייב יד ,לערּפא בײהנָא ןעוועג זיא טציא
 זיא'ס ןוא ןעגנאגעצ זַײא סָאד זיא סעיילא יד ףא .עטעקאנ ןוא עליוה
 ןענַײז סעקשזעטס ןייק ּוװ ,ןטרָאד רָאנ ,קיטָאלב ןוא קיּפמוז ןעוועג
 ילקנוט ןוא רענעּפמורשעגנַײא ןא ,יינש טסאלּפ א ןגעלעג זיא ,ָאטינ
 "נאּפ ןגנירג א טימ יוװ ,זַײא ךעלעּפַײרג טימ רעטקעדאב א ,רענערָאװעג
 ענרעצליה ץוט רעבלאה א ןפרָאװעצ זיא קראפ ןופ דנאר ןפא ,רעצ
 יד ןיא .וועשיי-עשטאד רעקשטיניילק ןימ א ,רעביטש עקיקָאטשניײא
 ןוא ןענאלּפָארעא ןופ לגילפ ,ךעלדרעפ ,סעקלדיוה ןַײרא ןקוק רעטצנעפ
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 -טנעָאנ ןיא לועשַיי ןטימ ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןענָאיצקארטא ערעדנא
 טציא ןענַײז ןענַאיצקארטא יד ַײס ,רעביטש יד ַײס .סענייכש רעטס
 א ןיא ןעמיוק ןייא ןופ רָאנ ,טַײקטרעװילגראפ רעמוטש א ןיא ןעוועג
 טסייה סָאװ ,ןָאיצקארטא םאב ןוא ,ךיור א ךיז טליונקעג טָאה עטאכ
 -עג ןבָאה ייז ,ךעלגנַיי ייווצ ךיז טעקרַאּפעג ןבָאה ,"עלעטייק סָאד,
 ,ןעדיוהוצרעדנאנאפ "עלעטייק סָאד , טוװּורּפ

 טָאה ,ץלא וצ ךיז קידנקוקוצ ןוא קראפ ןרעביא יוזא קידנעייג
 טָאה סָאװ ,יורפ א ןבעל ךיז טלעטשענּפָא עיילא ןא רענייא ןיא דיוװָאד
 -עג סרעטילּפש עטקאהעגנָא יד ןוא ןזַײא סָאד טקאהעג לדיר א טימ
 טלא ןא טנאּפשעגנַײא ןעוועג זיא סע ןכלעוו ןיא ,לרופ א ןיא ןפרָאװ
 יּפָארא-קירעבאלש א ןוא ערדעשאהטוכ רענעבירעגּפָא ןא טימ דרעפ
 ,ךיוב ןקידנעגנעה

 רעד אב טגערפעג יקצעווָאּפיל טָאה -- ?קראּפ ןופ זיא ןקָאז רעד --
 ,דרעפ ןפא קידנזַײװנָא ,יורפ

 יד --.טלא יוזא טינרָאג ךָאנ ןיא רע ןוא ?ןעד עשז ןענאוונופ --
 -ילּפשיזלא עטקאהעגּפָא יד ןיא עטעּפָאל יד טקעטשעגנַײרא טָאה יורפ
 יּפָאק םענופ לּפינק סָאד רעפַײטש זדלאה םענעּפָא ןפא ןגיוצראפ ,סרעט
 ןיא ,רָאה ענעגָאלשעגסיױרא יד לכיט ןרעטנוא ןעמונראפ ןאד ,לכיט
 א ןופ ענעלאפעגּפָארא טשרָאקַא ,ךעלעיינש טלקניפעג ןבָאה'ס עכלעוו
 זיא ,לדיר ןופ לטנעה ןפא טנאה א טימ טראּפשעגנָא ךיז טָאה יז .םיוב
 ןָאט דער א לסיב א ןוא ךיז ןעורוצּפָא ,םענָאּפא ,ןעוועג ןרעג

 טַײצ-עמָאכלימ זיא-- ,ןבעגעג ןסיוו וצ יז טָאה -- ,לדרעפ סָאד --
 ,ןָאזינראג א ןיא ןלאפעגנַײרא סע זיא ךָאנרעד ,עירעלאוואק ןיא ןעוועג
 -אנ א ָאד םיא ראפ זיא רעמוז .קראּפ ןיא זדנוא וצ ןָאזינראג ןופ ןוא
 רעד ןוא-- םיֹוב א וצ קירטש רעגנאל א ףא וצ םיא טדניב עמ ,ןדיינ
 םעד .ליוו רע לפיוו ,זָארג שירפ ,טעפ טסערפ רע .רענַײז זיא קראּפ
 גָאט ןצנאג א ןוא ןטילש א ןיא ןַײא םיא ןעמ טנאּפש ראוונאי ןטשרע
 סָאד ןיא ליופ ,סעמע זיא ,סעמע סָאװ רעבָא .רעדניק יד רע טלטילש
 ,ןייג טינ סע ליװ ןאּפש ןיא ןוא

 ןגעוו טדער עמ זא ,ןסױטשעגנָא ךיז טלָאװ סע יוװ יוזא ,דרעפ סָאד
 ּפאלק רעד ןוא ,זַײא ןרעביא עטעּפָאק א טימ ןָאטעג פאלק א טָאה ,םיא
 טיש ,רימ ףא סעליכער ןבַײרט וצ גונעג :טַײטאב ,ךיז טכוד ,טָאה
 ,ןרָאפ רימָאל ןוא ,לרופ ןפא טייטש סָאװ ,ןטסאק םעד ןָא רעכיג

 א ןיוש טעברא יז יצ ,יורפ רעד אב טגערפעג טָאה יקצעוװַאּפיל
 ,קראּפ ןיא טַײצ

 ףא קעווא ןיב ךיא טניז ןופ -- .טרעפטנעעג יז טָאה -- ,גנאל טינ -- ||
 ?ןטעברא ןעמוקנָא רעהא ךיוא ריא טליװ רעשפע .עיסנעּפ

 ,ןטלאהאבסיוא קידנלעוו יו ,טערומשזראפ ךיז ןבָאה עריא ןגיוא יד
 ,טסאּפש יז זא

 ץנאג טרעפטנעעג יקצעװָאּפיל טָאה -- ,ןעמוקנָא ליוו ךיא ,ָאי --
 ,טסנרע

 ?עקאט --
 ?יוזא ךיז ריא טרעדנווו סָאװ ---
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 א ןוא רעניילק א זיא טסנידראפ רעד .טינ ךיז טביילג סעּפע --
 ןעוו ,טילצ-קיטימ .ןיזאגאמ א ןיא טעבראעג ךיא בָאה רעירפ .רענעקורט
 רעפיוקראפ עלא ראפ ןטרָאד ךיא געלפ ,ךיז טכאמראפ ןיזאגאמ רעד
 ןסילבראפ ןוא ייט ןעקנירט ןגעלפ רימ ןוא קינַײשט ןסיורג א ןדיזפוא
 ...ןדָארברעטוב טימ

 -עגרעביא יז דיװָאד טָאה --?ריא טסייה יװ ,עטיב ,רימ טגָאז --
 ,ןגָאלש

 -עגסיוא עקירָאיאראפ לפַײה א טימ טנעה יד ןָאטעג בַײר א טָאה יז
 עטכער יד טקערטשעגסױא ,קידנעלכײמש ,ןוא רעטעלב עטקייוו
 ,אנווָארָאדַאיפ איסאטסאנא ...איטסאנ -- ,טנאה

 ,עיטסאנ ,רימ טנַאז .שטיװַאלײכימ דיוואד ןעמ טפור ךימ ןוא --
 ,ןעזעג ןיוש ךיא בָאה ץלא ?קראּפ ןופ עיצקעריד יד ָאד ךיז טניפעג ּוװ
 ,טיג ךָאנ עיצקעריד יד רָאנ

 רעד ,"ןָארטקעלע, רעטאעטיָאניק ןיא ךיז טניפעג עיצקעריד יד --
 עקאט טליוו ריא זא ,עז ךיא ,.טַײז רערעדנא רעד ןופ זיא גנאגנַײרא
 ...עטוג א ָאד זיא טפול יד .ונ ,ונ ?ןעמוקנָא

 טריפ סָאװ ,עקשזעטס רעטיירב א רעביא ןייג טזָאלעג ךיז טָאה רע

 קעשאדיּפ םענענָאטעב ןטיירב ןרעביא ,ןביוא ןופ ּוװ ,עדַײבעג רעד וצ

 ,"ןָארטקעלע, :סעיסיוא עקיטראגאזגיז טימ טנכייצעגנָא זיא דאסאפ ןופ

 ןרעמיצ עסיורג טינ ייווצ ןעמונראפ טָאה קראפ ןופ עיצקעריד יד
 טָאה עמ .רעקידלמוט ךיוא ןוא ,ןסיורד ןיא יו ,רעטלעק ןעוועג זיא ָאד
 ןגָארט סָאװ ,קיזומ יד ,דייר יד ךעלטַײד יוזא טנעװ יד ךרוד טרעהעג
 ,לאזירעיושוצ ןיא ןסעזעג טלָאװ עמ יװ טקנוּפ ,ןארקע-ָאניק ןופ ךיז
 -עגסיוא טָאה יקצעװָאּפיל שטיװָאלַײכימ דיוואד רָאטקעריד רעַײנ רעד
 ןאד ןוא ,רעטעבראטימ עלא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענַײז סע זיב ,טראוו
 ןוועסאמ , םענעפורעגיוזא ןפא ליאכ םעניילק ןַײז טימ קעווא רע זיא
 רעד ףא ךיז ןבייהפוא ןעמעלא ןטעבעג רע טָאה ָאד .קראּפ ןופ ?דלעפ
 ןיא סָאװ ,שיט ןגנאל םאב םיא טימ ןעמאזוצ ךיז ןצעזקעווא ןוא עניב
 ,ךעלקנעב טימ ןעמאזוצ רעהא ןרָאװעג ןגָארטעגפורא

 -ַאטאב ןַײז טימ רע טָאה טדערעג .עדער עצרוק א ןטלאהעג טָאה רע
 ןעוועג זיא רע יװ ,טרָאװ סעדעי קידנריטנעצקא ןוא ךיוה םיטש רע
 ,ןָאילאטאב ןַײז ראפ ןדייר וצ טניווװעג

 סע .טורעג טינ רימ ןבָאה --- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,טילצ-עמָאכלימ --
 א עליפא טרָאטעג טינ טָאה עמ .ןעור וצ טַײצ ןייק ןעוועג טינ זיא
 -סעמ ןיא ןפָאלש םוצ ָאש עכעלטע .טנעה עטגיילראפ טימ ןציז עלַײװ
 א ןבעל סָאד זיא טציא ,ורּפָא רעצנאג רעד ןעוועג זיא סָאד -- סעל
 וצ ףא רָאנ טינ טַײצ ןאראפ זיא סע ןוא ,ןבעל לאמרָאנ א ,סכעלדירפ
 רימ .ךַײלג טינ זיא ןרּפָא וצ ורּפָא רעבָא ,ןעור וצ ךיוא רָאנ ,ןטעברא
 ןיימ'כ ,רידנאמָאק סלא .ורּפָא ןלערוטלוק ,ןטוג א ןריזינאגרָא ןפראד
 -נערב לערּפא ןטסקיצנאווציןוא-ןַײנ ןזיב :ךיא לעפאב ,רָאטקעריד סלא
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 ןעמונעג טָאה רע --- ...םעד בילוצ ,קראּפ םעד גנונעדרָא רעלופ ןיא ןעג
 ..גָאט ךָאנ גָאט ,ןרעו ןָאטעגּפָא ףראד סע סָאװ ,ץלא ןענעכערעביא

 ןיא .ןרָאװעג ןלעפעג לאנָאסרעּפ םעד זיא רָאטקעריד רעַײנ רעד
 טעוװועדנאמָאק רע ,טניימ רע :םיא ןגעוו טכארטעג ןעמ טָאה טומ ןטוג
 | ,ןָאילאטאב ןַײז טימ

 טנעה יד ןטלאהעג טָאה שטיווָאנאוויא יליסאוו רעילָאטס רעטלא רעד
 טקוקעג טָאה רע .ּפָא טור סָאװ ,עטסָאבעלאב א יװ ,ךעטראפ ןרעטנוא
 וטסעז ענַײמ טנעה יד :םיא וצ טדערעג יװ יוזא ןוא רָאטקעריד ןפא
 ,טנעה עשיכָאלעמלאב עטוג ןענַײז ייז --- רעכיז ןַײז טסגעמ רָאנ ,טינ
 ילֵז ןבָאה טַײצ-עמָאכלימ ..טעברא עשירעילַאטס ,טעברא עשירעלסעט
 .ןרעוו ןָאטעג טעװ ,ןפראד טעװ עמ סָאװ ,ץלא ..,טאמָאטוװא ןא ןטלאהעג

 -ערוועכ א ,ףליהעג ןַײז ןענאטשעג זיא ןשטיוװָאנאוויא יליסאוו ןבעל
 ,ּפָאק ןפא רָאה עמשטוק רעטכידעג א רעייז טימ ןוא ןסנישוד ןיא ןאמ
 ןוז רעייז זא ,ןרעטלע יד ןופ לאפנַײא ןא--- ןָארענ רע טָאה ןסייהעג
 ןשטנעמ טגניוצ רעכלעוו ,ןעמָאנ א ןגָארט ןבעל עצנאג סָאד לָאז
 "?ןָארעג :טגָאזעג וטסָאה יװ,, ;ןגערפוצרעביא

 טעװ ,זָאלב א וט--לדיימ קניכאווש א ,עניז עשרעקעטָאללביב יד
 ריא טעװ טציא זא ,םעד ןגעוו טכארטעג טָאה -- ןעללפקעווא ,טכוד ,יִז
 ןקוקמורא ךיז טעװ רָאטקעריד רעַײנ רעד ,ןטעברא וצ רעגנירג ןַײז
 -עג ענרעצליה עקיקָאטשניײא עטבראפעגיןירג יד .קעטָאילביב רעד ףא
 -טע טגָאמראפ ,קראּפ ןיא גנאגנַײרא םאב ךַײלג טייטש סָאװ ,עדַײב
 -יב, לדליש א טגנעה קענאג ןייא ןופ לכעד ןרעביא .ךעלקענאג עכעל
 -לב , -- ןטירד ןרעביא ,"בולק-טאמכאש,--ןרעדנא ןרעביא ,?קעטָאללב
 לאז-ןעייל ןיא ןוא ,עניד ןענַײז בוטש רעד ןופ טנעוװ יד ,"ענדראיל
 ןופ ןעיירשעגסיוא יד ,דראיליב ןיא לרעליּפש יד דנאנאכָאנ ןעמ טרעה
 ןוא ָאנימָאד ןיא ןסיורד ןיא ןעמ טליּפש םעד ץוכ ,רעליּפשיךָאש יד
 אזא ןיא ןענעייל ןָאק רעװ .ךעלדנייב יד טימ ןֿפאלק ןייא ןיא טלאה עמ
 ןרעקעטָאילביב רעד ראפ ןוא ,טסוּפ לאז-ןעייל רעד עקאט זיא ?למוט
 ..שינעמוקּפָא ןא טעברא יד זיא

 יז ,רָאטקעריד ןופ רעטערטראפלעטש רעד ,ענװעַײלָאקינ עלימדויל
 ,ןליּפש ענעדיישראפ ךרוד טריפ ,קראּפ ןיא ?קיװָאסאמ , רעד ךיוא זיא
 רעד ןופ זיא שטיװָאלַײכימ דיוואד ןעמעוו ,עקיצנייא יד ןעוועג זיא
 יד ןיא טצלירגעג ריא טָאה סע .ןרָאװעג ןלעפעג טינ טונימ רעטשרע
 ןוא סנקורט א רעייז ןזיוועגסיוא ריא ךיז טָאה סָאװ ,לָאק ןַײז ןרעיוא
 ןָאק סָאװ ,עדויל טעשָאּפ רעדָא ,עלימדויל עבלעז יד ,סקידנעּפירקס
 ,ןרעדעי וצ טזָאלעגוצ ןוא דלימ זיא ,ןעמעלא ןכאמ ךעליירפ טוג יוזא
 טָאה יז .ןיקצעװָאּפיל ףא טקוקעג םענָאּפ טערומכעגנָא ןא טימ טָאה
 טינ ןיוש טָאה ןוא רָאטקעריד ןופ ןטכילפ יד טליפעגסיוא קילַײװטַױײצ
 -עג טוג טָאה יז ,ןטַײבראפ יז טעװ עמ ןעוו ,ןטראוורעד ךיז טנַאקעג
 -אטשראפ טוג רעייז ךיוא טָאה ,טעברא רעד ןופ טַײקרעװש יד טסּוװ
 א ןבָאה ,ןעניגראפ טינ ,ןַײז ענאקעמ ןצעמע שיראנ זיא'ס זא ,ןענ
 "מוא זיא ןאמ ריא לַײװ ,ראפרעד רָאנ ןשטנעמ א וצ ליפעגרעדיוו
 יד ,םרָאפינוא עשירעטילימ יד .טינ רענעי ןוא ,טנָארפ ןפא ןעמוקעג
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 ןבָאה טסורב רעטיירב רעד ףא ןיקצעװָאּפיל אב ןלאדעמ ןוא סנעדרָא
 ענייא ןיא ןעוועג זיא עיסאוו ריא .ןגיוא יד ןיא ריא ןטכיולעג לעה וצ
 ..אזא ןַײז ןוא ןבעל ךָאנ טנַאקעג ךיוא טלָאװ רע .םיא טימ ןרָאי

 עניב רעד ןופ לכעד ןקיטראלָאּפוק ןרעטנוא גנולמאזראפ רעד ךָאנ
 ןדעי טימ לטעניבאק ןיא ךיז אב טדערעג ׂשטיװָאלַײכימ דיוואד טָאה
 ,רעדנוזאב רעטעבראטימ

 ריפאּפ עלעטרעפ א טגנאלרעד םיא טָאה ענװעַײלָאקינ עלימדויל
 ,טעברא רעד ןופ יז ןעילרפאב טעב יז --- סערוש ַײרד ענעבירשעגנָא טימ

 -עג ןדירפוצמוא יקצעוװָאּפיל טָאה -- ,ןקוקמורא ךימ ךיז טזָאל --
 ןעיײרפאב, ןַײז לָאז לעפאב רעטשרע ןַײמ זא ,טינ ליוו ךיא -- .טגָאז
 לריּפאּפ סָאד טָאה רע -- ...וצ טראוו ,ךַײא טעב ךיא ."טעברא רעד ןופ
 -עציעביל א יװ סע ןוא ןריפניא ךָאנרעד ,ןעייווצניא טגיילעגפיונוצ
 ,לטפָאק סעלימדויל ןופ עקנעשעק רעד ןיא טּפוטשעגניײרא עלעט

 ריא טעװ ,ןרעלקרעביא טינ םורא ךָאװ א ןיא טעװ ריא ביוא --
 עקיזָאד סָאד טלָאז ריא זא ,ליוו ךיא רָאנ .ןעגנאלרעד רעדיוװ סע רימ
 ,ןרילראפ עלעטעצ

 -ראפ טנַאקעג טינ ץלא ןוא סיורא יז זיא ענעשעק ןיא לריּפאּפ ןטימ
 ,םענָאּפ ןיא סייה ןרָאװעג לָאמאטימ ריא זיא סָאװראפ ,ןייטש

 טינ שינעביױלרעד א ןטעבעג טָאה עידאנ ןרעלטכיצנעמולב יד
 יּפָא ריא טָאה רָאטקעריד רעד ,טעברא רעד ףא קיטנוז ןייגוצסיורא
 :טגָאזעג

 רימ .ךָאװ ןיא גָאט רעסייה עמאס רעד קראפ ןיא זיא קיטנוז --
 ,ןטעברא רימ ןפראד ,ןעור עלא ןעוו זא ,םעד בילוצ ָאד ןענַײז

 -אנ זיא--- ,לקינייא סָאד ןזָאלוצרעביא ןעמעוו ףא טינ בָאה ךיא --
 - .ןטָארטעגּפָא טינ עיד

 ךיז יקצעוװָאּפיל טָאה --!עבָאב א ,סע טסייה ,ןיֹוש טַײז ריא --
 לעטאט רעד ,לקינייא רעַײא ןופ עמאמ יד זיא ווו --- .טיירפרעד

 יז .רימ אב טבעל סע ,עמאמ-עטאט אב טינ טבעל דניק סָאד --
 ,עװקסָאמ ןיא ןעניווו

 ?ךַײא וצ טינ ייז ןעמוק קיטנוז ןוא סעבאש --
 ,טסאגוצ ןטעבראפ יז ןענַײז קיטנוז ןקיטנַײה .לָאמ א יװ --
 ,ןעמוק ָאי ןלָאז יז זא ,ןסיוו וצ ייז טיג --
 ןוא ןרעיוא יד ַײבראפ טזָאלעגכרוד ענַײז עצייא יד טָאה עידאנ

 | :סריא ךיז טענַײטעג רעדיוו
 ?ןעקטויסאוו ןזָאלרעביא ךיא לע ּוװ --
 ,טפול רעשירפ רעד ףא ןַײז טעוװ דניק סָאד .רעהא םיא טגנערב --
 ..ןעװעדָאה ךָאד סע ףראד עמ ?גָאט ןצנאג א --
 סָאד לָאז עמ ,ןליופאב טעװ רע זא ,ןגָאז טלָאװעג ןיוש טָאה דיװָאד

 זא ,לָאמטּפָא טסעגראפ רע .ךיק רעשַייימרא רעד ןופ ןרענרעד דניק
 ןיא ךיז אב טינ ,לטעטש ןשירעטילימ ןיא ךיז אב טינ ןיוש זיא רע
 ,קלָאּפ

 קילשאש ךָאד טלגערּפ עמ -- .ןָאטעג למרומ א רע טָאה -- ...ןסע --
 ,קראּפ ןיא
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 .ןסַײבוצנַײא טינ ,עטראה ןענַײז ייז --
 רעסעב ,רעכייוו ןכאמ ןעמ לָאז לקינייא ןראפ זא ,טעב א טוט --

 -ניק א קראפ ןיא ןעיובסיוא רימ ןלעוװו טַײצ רעד טימ ...ןעלגערּפכרוד
 טרָאד ןוא ךיקרָאג רעשירעדניק א טימ ,ךעלכעליּפש טימ לטעטשירעד
 ?אה ,עשאקיענאמ עקיכלימ ןַײז קידנעטש לָאז

 ,טוג ןעוועג עדאווא טלָאוװ'ס --
 ?ןריפוצסיוא סע רעווש יוזא ןעד זיא סע --

 טינ עידאנ טָאה --?קיטנוז ןקיטנַײה טימ טרָאפ זיא יו רעבָא --
 ,ןענַײט וצ טרעהעגפוא

 -ָאל רעדָא .ןעמוק ןלָאז ייז ,דניק םענופ ןרעטלע יד ןָא טגנילק --
 ןופ לדער סָאד ןעיירד ןעמונעג טָאה רע ןוא -- ..ןעגנילקנָא ןיילא ךימ
 ,ןָאפעלעט

 יװ םעד ךָאנ ,ןעבָאב רעד טגָאזעגנָא רע טָאה -- ,ןעמוק ןלעוו ייז --
 ,ךערּפשעגיןָאפעלעט םעד טקידנעראפ טָאה רע

 יו זיא עידאנ-- ,טפראדאב טינרָאג סע טָאה ריא רָאנ ,קנאד א --
 -ראפ ,טסאגוצ ןטעבראפ ייז טָאה עמ זא-- .ןדירפוצמוא ןעוועג רעד
 ..?ןייג טינ ייז ןלָאז עשז סָאװ

 רעלָאמ רעד טעניבאק סרָאטקעריד םענופ סיורא זיא רעטנרָאצרעד א
 רעדָא עינעשז טעשָאּפ םיא ןפור רעטעבראטימ יד ;טילבנזיור ינעגוועי
 ןכייו א טימ רעכָאב רעקירָאיקיצנאוװצ-ןוא-טכא ןא זיא סָאד ,עקנעשז
 יד רעבָא ,ןּפיל יד ףא לכיימש ןכייוו א ןוא ןגיוא עיורג יד ןיא קילב
 ,םיא ןראּפשרעביא .ןשקא רעשּפיה א זיא עינעשז .ּפָא טראנ טַײקכיײװ
 עליפא ןעיניא רערעווש א זיא ,טכערעג טינ זיא רע זא ,םיא ןזַײװרעד
 עינעשז .טכערעג טינ ןיא רע זא ,ןיילא טסייוו רע ןעוו ,ןאד ךיוא
 ןיא ןעגנעהוצסיוא ,ַײמ ןטשרע םוצ ןעגנוזָאל יד ןבירשעגנָא טָאה
 זא ,עטיירדראפיקיצנוק עכלעזא ןעװעג ןענַײז סעיסיוא יד :;קראּפ
 ,ןענעייל וצ רעווש זיא'ס

 ןַײז לָאז סָא רעדעי -- .ןליופאב יקצעוװָאּפיל טָאה -- !ןכאמרעביא --
 ןוא רָאלק ןַײז ףראד גנוזָאל א ?ןצנוק אראפ סָאד זיא סָאװ !סָא ןא
 !ךעלטַײד

 -ָאמ ןייק טינ ןעמ ףראד סעיסיוא עטעשָאּפ טימ ןבַײרשנָא ףא --
 רעד ןוא ,טרעדיװרעד טילבנזיור טָאה -- ,רערעדעי ןָאק סָאד .רעל
 ,ןּפיל יד ףא טליּפשעג םיא אב טָאה רענַײז לכיימש רעכייוו

 ןעוועג עַײכעמ א ,רעלָאמ א ןעוועג זיא ןָאילאטאב ןיא רימ אב --
 ,ךעלדנעטשראפ יא ,ןייש יא .טלָאמעג טָאה רע סָאװ ,םעד ףא ןקוק וצ
 !ןכאמרעביא -- דייר עקירעביא ןָא ,ָאזלא

 -עג ןוא ןעגנוזָאל יד טימ ןטנװַײל יד טלקיוועגפיונוצ .טָאה עינעשז
 -ושט יײנרָאק וצ סעיצארטסויליא יד רָאדירָאק ןופ ןגָארטנַײלרא ןעמונ
 -רעינאפ ףא עטלָאמעגנָא ,?טילָאבַײא רָאטקָאד  עלעסַײמ סיקסווָאק

 סרעדנוזאב ,ןרָאװעג ןלעפעג ןיקצעװָאּפיל ןענַײז רעדליב יד .ןעלוװָאט
 יד טימ ףיש יד ןוא לדרעב ןטימ ןוא זָאנ ןפא ןלירב יד טימ טילָאבַײא
 יד ןלייה וצ רעטקָאד ןליוו םעד עקירפא ןייק ּפָא טריפ סָאװ ,ןעלגעז
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 םעד ןוא דנאפלעה םעד טעוועקארבראפ רעבָא טָאה רע .סעיײכ עקנארק
 ,לידָאקָארק

 זיא'ס ,דנאפלעה ןייק טינ זיא'ס !?דנאפלעה א ראפ סָאד זיא סָאװ --
 -ביק יד טינ ?ןטפירשרעטנוא ןא ראפ סָאד ןענַײז סָאװ ןוא !רעב א
 !ןענעיילרעביא סע ןענַאק טינ ןלעװ ענעסקאוורעד יד טינ ,רעד

 -לעוו ,שטנעמ א יװ ,ןעלכיימש וצ טרעהעגפוא טינ טָאה טילבנזיור
 ,טינ גיוט סע סָאװ ןוא גיוט סע סָאװ ,רעסעב טסייוו רעכ

 ,טגערפעג יקצעווָאּפיל טָאה --?טנידעג ריא טָאה יימרא ןיא --
 ,טנידעג --
 םוצ -- !לעפאב א סניוזא זיא סָאװ ,טנאקאב ,סע טסייה ,ךילא זיא --

 -עגנַײרא םיא טָאה רע זא ,טגָאזעג םיא שטיװָאללכימ דיוואד טָאה ףָאס
 ןפראד טעוװו רע זא ןוא קראּפ ןיא ענרושזעד יד ןופ לטעצ ןיא טלעטש
 ,גנונעדרָא רעד ךָאנ טנװָא ןיא ןקוקכָאנ ךָאװ ןיא לָאמ ןייא

 ןרענָאלצילימ ןאראפ ךָאד ןענַײז סע ?קיטיײנ סע זיא סָאװ בילוצ --
 ,גנונעדרַא יד ןטיה ןוא ןייגמוא ייז ןלָאז ,סעקינישזורד ןוא

 -ימ ןָא רעסעב זיא'ס .רעטאעט א ןיא יװ יוזא זיא קראּפ א ןיא --
 ךיז ןלעו רימ--,טרעלקרעד קַיור יקצעװַאּפיל טָאה -- ,ןרענָאיציל
 ,סעכיוק ענעגייא יד טימ ןעווארּפס

 -עג טָאה---"?עידאנ עמומ רעד טימ ןוא עיטסאנ עמומ רעד טימ,
 -עגנַײרא טָאה רע ,ןטלאהענּפָא ךיז רעבָא ,עינעשז ןָאט גערפ א טלָאװ
 .עדנארעוויץנאט רעד ראפ דליש א--ענַײז טעברא עטצעל יד ןגָארט

 -ךיילק עצרוק עקיטציא יד ראפ עליפא !סָאװ טסייוו ךעור רעד --
 שטיװָאלַײכימ דיוואד---,ץרוק וצ טכאמעג לדיילק סָאד ריא טָאה ךעל
 ןטלָאמעגנָא ןטימ טערב יד ךיז ןופ טקורעגקעװא לטיב טימ טָאה
 !ןכאמרעביא ריא טלָאז ץלא --- ,לרָאּפ ןקידנצנאט

 ריד אנ--.טכארטעג עינעשז טָאה-- ןעניז ןופ רָאג זיא רע,
 ,טאטשראוו ןיא ךיז וצ ןַײרא רע זיא ןגעווטסעדנופ *!רָאטקעריד אזא
 --גנוזָאל א ןבַײרש ןעמונעג ןוא טנװַײל א ליד ןפא טײרּפשעגסױא
 ...סעיסיוא ערָאלק רעייז טימ ןיוש לָאמ סקיטציא

 ,ןטעברא ליפיוזא טרעגלאוועגפורא ךיז ןבָאה רָאטקעריד םעַײנ ןפא
 רעדימ א רעייז םייהא .ךיז רע טָאה טרעקעגמוא זא ,ןגרָאז ליפיוזא
 ;ןעשאמ ןַײז טימ טענַײטעגנַײא טָאה רע .טנװָא ןיא טעּפש

 -קיטכיוו יד ןופ ענייא זיא'ס ?לכעליּפש א זיא ןרּפָא זא ,טסניימ --
 -נָאלּפ עמ סָאװ ,םעד ןופ ךיז ןעמענ סערָאצ ךאס א ...ןעמעלבָארּפ עטס
 רעייגקידייל א ,קינסאּפעטסוּפ א .ןעוועסאּפ-ןוא-טסוּפ טימ ורּפָא טרעט
 ליוו סָאװ ,רעד ךיוא רָאנ ,ןטעברא טינ ליוװ סָאװ ,רעד רָאנ טינ זיא
 -ראפ טַײהרעמ עטסערג יד .ןעורּפָא לערוטלוק ,טוג טינ ןעק ןֹוא טינ
 -אשז זיא ילרעסאּפי"ןוא-טסוּפ ,ורּפָא ןופ טַײצ ןיא ןָאטעג טרעוו סנכערב
 ,סעשאפענ ,דרָאמטסבלעז זיא'ס .ןשטנעמ םעד ףוא טסערפ סָאװ ,רעוו
 עטיוט ןענַײז ,קירעהעג יװ ןעורּפָא טינ ןוא ןטעברא טינ ןענָאק סָאװ
 ,ןבעל ןגנאל ןצנאג רעייז ןופ ךעשעמ ןיא
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 .שירעדליב וצ רע טדער סעּפע ,ןאמ ריא ףא טקוק עקנעשאמ
 סָאד -- .ריא רע טרעלקרעד -- ,רעטרעו ענַײמ טינ ןענַײז סָאד --

 ךַײלג ןעגנעהסיוא ייז לעװ ךיא .ןשטנעמ עגולק ןופ ןעמזירָאפא ןענַײז
 ,קראּפ ןיא גנאגנילרא םאב

 -- ורּפָא ןלערוטלוק א ןגעוו ןסעגראפ טסָאה ןיילא וד רעבָא --
 סע ןוא ,ןיילא ענייא ןטנוװָא יד ןיא טציז בַײװ ןַײד -- .עקנעשאמ טגָאז
 ,טינ ךיד טרא

 ןעור זא -- ,ךיז רע טרעפטנעראפ -- ,טנרָאװעג ךָאד ךיד בָאה ךיא --
 ,..ערעדנא ןלעוו

 ךיז טימ טכארבעג טָאה גָאט רעדעי .טורעג טינ עקאט טָאה רע
 ,שעפענסעמגא ךיוא טפָא ,שינעײרדּפָאק ,סעגיײד עיַלנ

 דיװָאד טָאה ,קראּפ ןיא ןגרָאמירפ ןקינוז א םענייא ןיא ןעמוקעג
 -עגפוא ףיט םיא טָאה סָאװ ,סכלעזא ןעזרעד רעיוט םאב ךַײלג ןיוש
 לדיימ א ןוא םירעכָאב ייווצ ןבָאה קראּפ ןופ טױלּפ םאב טראה .טכארב
 ןבירשעג ,טנבשזעכעג ,טרילעווינ ,עקטעלור א טימ דרע יד ןטסָאמעג
 רעייז טכארטאב ןוא עלַײװ א ןענאטשעג זיא יקצעוװָאּפיל .טפעה א ןיא
 ,גנווט

 ,טגערפעג רע טָאה -- ?ןַײז ָאד טעוו סָאװ --
 ,שזאראג א ןַײז טעװ ָאד --
 ?שזאראג א --
 יד ןופ רענייא טרעפטנעעג טָאה -- ,סענישאמ קיצנאווצ א ףא ,ָאי --

 יד ,לדרעב ןוא ךעלעצנָאװ ענעריושעגרעטנוא-טארוקא ענַײז ,םירעכָאב
 ךיוא ןטלָאװ ייז יוװ ,ןָאטעג ךיז לסיירט א ןבָאה ןקאנ ןפא רָאה עגנאל
 ,סענישאמ קיצנאווצ ףא שזאראג א ןַײז טעװ ָאד ,ָאי זא ,ןקיטעטשאב

 טגערפעגרעביא יקצעװָאּפיל טָאה--?שזאראג א ןַײז טעװ ּוװ --
 ?קראּפ ןיא -- ,לָאק טרעכעהעג א טימ

 -- ,סָאװטע רָאנ ןפאכראפ רע טעװ קראּפ ןופ עירָאטירעט יד --
 ,דרָאב רעד טימ ןוא ךעלקיצנָאװ יד טימ רעכָאב רעד טקיוראב טָאה

 -אמ ןעקכאראט ןלעװ טַײצ עצנאג יד ןוא ?סָאװטע טסייה סָאװ --
 אנ זיא --- ןעורּפָא ןעמוק ןשטנעמ !?ןלאפעגנַײא סָאד זיא ןעמעוו ?סעניש
 !יירעקסארט א טימ ךיור א רָאג ריד

 ךיז טמענ רע סָאװ ,רע זיא רעוװ ,ןגערפ טלָאװעג טָאה רעכָאב רעד
 ןגיובנלע םאב טרירעגנָא םיא טָאה לדיימ סָאד רָאנ ,ןצראה םוצ יוזא
 ןופ רָאטקעריד זיא רע, :רעױא ןיא טעשטּפעשעגנַײרא ןוא
 ,"קראפ

 טקישעג טָאה רָאטקעטיכרא רעד-- אזא זיא טעברא רעזדנוא --
 קנּוװ א טָאה ןאמרעגנוי רעד -- ..ןעמוקעג רימ ןענַײז ,רעהא
 ןעמונעג רעדיוו ןבָאה ַײרד עלא ןוא ,רעפלעהאב ענַײז וצ ןָאטעג
 ,ןבַײרשראפ ןוא ןענעכער ,ןטסעמ

 לָאמ סָאד טָאה רע זא ,טרעדורעגפוא יוזא ןרָאװעג זיא יקצעוװָאּפיל
 סָאװ ,ןרענָאיסנעּפ יד טימ עלַײװ א ןדייר טלעטשענּפָא טינ ךיז עליפא
 רעביא םוא ןעייג ייז .קראּפ ןיא ריצאּפש ןקידנגרָאמירפ רעייז ןכאמ
 -רעד ,רעדיירכיוה םעד ןגעקטנא ּפָא ךיז ןלעטש ,יילא רעלארטנעצ רעד
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 טלעטש יקצעװָאּפיל .סַײניַא;ידאר עטרעהעג יד ייז ןריטנעמָאק ךָאנ
 רע זיא טציא .ןרענַאיסנעּפ יד טימ ןָאט דער א ּפָא קידנעטש ךיז
 .ּפָאק ןטימ ייז וצ לקָאש א רָאנ ןבעגעג ןוא ןעגנאגעגילבראפ

 ריא ןבעל ,םיוב א רעטנוא קנאב א ףא ןסעזעג זיא עמאמ עגנוי א
 לָאמ סעדעי ןוא ךוב א טנעיילעג טָאה יז ,לגיו א ןענאטשעג זיא
 ,דניק םוצ לגיוו ןופ לכעד ןרעטנוא קוק א טּפאכעג -- ךיז ןגױבעגנָא
 -עגפוא ךיז יורפ יד טָאה ,יײבראפ ןעגנאגעגכרוד זיא יקצעװָאּפיל ןעוו
 | ,טלעטשענּפָא םיא ןוא ןביוה

 ןָאק יצ -- ,םיא וצ טדנעװעג ךיז יז טָאה -- ,רָאטקעריד רעוואכ --
 -טנא ךיא ?ָאידאר יד ןסילשסיוא ןעָאש עקידנגרָאמירפ יד ןיא טינ ןעמ
 ,בוטש ןיא זדנוא אב זיא סָאװ ,ָאידאר רעד ןופ ףיול

 -אב יקצעוװָאּפיל טָאה--.ןסילשסיוא ךָאד ריא טנָאק ךיז אב --
 ,טקרעמ

 -ייכש יד אב ,טנאוו רעד רעטניה רעבָא ,סיוא ךיא סילש ךיז אב --
 רעד ןיא פאלק ךיא .ירפרעדניא רעגייזא סקעז ןופ טרעטיימורט ,םינ
 עס ןוא ןעמ טסעגראפ ךָאנרעד ,רעליטש עלַײװ א ףא טרעװ ,טנאוו
 -- ,ליטש ןעוועג ָאד יבשטָאכ טלָאװ .ןרעװ וצ ביוט רעדיוו טעטיימורט
 -פָארא ךָאנרעד ,רעדיירכיוה םוצ סריא םענָאּפ סָאד ןביוהעגפוא טָאה יז
 ןרעטנוא ןָאטעג קוק א ךיוא טָאה יקצעװָאּפיל ,לגיוו םוצ סע ןזָאלעג
 קַיֹור זיא לזענ ןװעזָאר ןטקעטשעגסיורא ןטימ עלעפיוא סָאד ,לכעד
 - ,ןפָאלשעג

 ,ןדירפוצ ןעוועג יקצעוװָאּפיל זיא --- ,טפָאלש רע --
 -פוא ךיז רע טעװ ,לבמאסנאיזאשזד א ןָאט ץעז א טעוװ דלאב --

 עקידנעגנעה יד וצ ,וצפורא ןָאטעג קוק א רעדיוו טָאה יז ןוא -- ,ןּפאכ
 טימ ךעלבַײרט ענעלָאטש ןרעדנַא םענופ סנייא ךעלאהעמ ןצרוק א ףא
 | ,רעלַײמ עטיירב

 ,רעליטש ןכאמ לָאז עמ זא ,ןגָאז לעװ ךיא ,טוג --
 / ײומכעגנָא ןא טימ עמאמ עטייווצ א םיא וצ ןעגנאגעגוצ זיא ךַײלג

 רעטלע ןבלעז םעניא עלעגנַיי טייווצ א .ףניפ רָאי א טלא ,עלעגנִיי טער
 סָאד ךעלטנעה יד טימ טיירדעג ,לכליבָאמָאטװא ןא ןיא ןרָאפעג זיא
 ,לכלַײמ ןטימ טעשזדוהעג ןוא לדער

 רעטומ יד --- ,לכעליּפש סָאד טעַײטסעג טיג ןיוש טָאה םיא ראפ --
 ןאראפ רָאנ ןענַײז ןצנאגניא-- .לגנַיי ןזעגיוראב ןפא ןזיוװעגנָא טָאה
 ,סעקישטליבָאמָאטוװא ַײרד

 -ראפ ךיז יקצעװָאּפיל טָאה --- ,טכערב עמ ,רעמ ןעוועג זיא סע --
 ,טרעפטנע

 -עג יורפ יד טָאה -- ,ןטכיראפ לָאז סָאװ ,רעטסַײמ א ןַײז ףראד --
 .טגָאז

 א ענעשעק ןופ ןעמונעגסיורא טָאה רע -- ...ןַײז ףראד עדאווא --
 .גילצ-ליּפש םעַײנ ןפאשנַײא :ןבירשראפ ןוא טָאנקָאלב

 ןופ ןעניורק יד רעטנוא לגייפ עקידנרעשטיווצ יד ,טפול עשירפ יד
 יּפָא ןבָאה קראפ םענופ רעכוזאב יד טימ ןשינעגעגאב יד ,רעמייב יד
 וצ ןַײרא זיא רע רָאנ יו רעבָא ,םענַײז סאק םעד לסיב א טליקעג
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 טּפאכעגמורא סָארדראפ ןוא סאק רעד טָאה ,עיצקעריד רעד ןיא ,ךיז

 -רא רעׂשיטָאטש רעד ןיא קעווא זיא רע ןוא ,טפארק רעַײנ א טימ םיא

 ,גנוטלאווראפ-רוטקעטיכ
 ייײרד רָאי א טלא ,שטנעמ רעגנוי א ןעוועג זיא רָאטקעטיכרא רעד

 -עגסיוא ןא ןופ רָאדירָאק קע ןיא ןעוועג זיא רעמיצ-סטעברא ןַײז .קיס

 זיא קירוצ גנאל טינ ךָאנ .זיוה םענרעצליה גנעל רעד ןיא םענעגיוצ

 יסיוא טָאה עמ יוװ םעדכָאנ ,טציא .,לושי-טנװָא ןא ןעוועג זיוה םעניא

 -יוב א טצעזאב עדַײבעג רעטלא רעד ןיא ךיז טָאה ,לוש עַײנ א טיובעג

 -יכרא יד טאטשאב ךיוא ןעמ טָאה ןרעמיצ רָאּפ א ןיא ,עיצאזינאגרָא

 ,גנוטלאווראפ-רוטקעט
 זיא רע ןעוו ,ןעַײרשסיוא טלָאװעג יקצעװָאּפיל טָאה --"!ןייטשפוא,

 רָאטקעטיכרא רעגנוי רעד יװ ,ןעזרעד ןוא רעמיצ ןיא ןעמוקעגנַײרא

 "עג זיא ןוא ךיז ןבייהוצפוא גנוגעוואב עכעלבליופ א טכאמעג טָאה

 ,ןציז ןבילב
 ,שזאראג א ןעיוב וצ ּוװ טינ ןיוש ריא טָאה טרָא רעדנא ןייק --

 קידנרענוד א טימ ןעירשעגסיוא יקצעוװָאּפיל טָאה -- ?קראּפ ןיא רָאנ יו

 .לָאק
 --!קראּפ ןכלעוו א ןיא ?קראּפ ןיא ?רימ ןעיוב ,ריא טגָאז ,ּוװ --

 .ןענאטשראפ טינ רָאטקעטיכרא רעד טָאה
 ןָא ןָאטעג ,סע טסייה ,סָאד טרעוו ,טינ טסייוו ריא דלאביוו ,ונ --

 זיא ,יוזא ביוא .גנוטלאווראפ-רוטקעטיכרא רעד ןופ שינעביולרעד רעד

 -קעווא ךיז טָאה ,רעטקיוראב א לסיב א ,יקצעוװָאּפיל -- ,רעגנירג ןיוש

 .רָאטקעטיכרא םעד ןגעקטנא שיט םאב טצעזעג
 יראפ טינ ץלא רָאטקעטיכרא רעד טָאה --?רעגנירג זיא סָאװ --

 ,ןענאטש
 יד לעווכ .סערייקפעה רעד וצ ףָאס א ןכאמ רעגנירג זיא סע --

 .קראּפ ןופ ךעלאהעמ א ףא ןבַײרטקעװא סעקטעלור יד טימ טַײלעגנוי

 ךעלדנע רָאטקעטיכרא רעד טָאה--,לסיב א סיוא רָאנ טראוו --

 טקעיָארּפ א .טינ ךיז טלַײא---.ךיז טלדנאה סע סָאװ ןגעוו ,ןעמונאב

 ,טקרעמעגנָא ָאי זיא גנויוב אזא ןגעוו
 .טקעיָארּפ םעד ןפאשּפָא ףעקייט ןעמ ףראד --
 ןפראווראפ .טכַײל יוזא טינ ןיא ןפאשּפָא זא ,רָאפ ךיז טלעטש --

 ייד ןשיווצ .טינ ךיוא ןעמ רָאט טָאטש רעד רעטניה טַײװ ןשזאראג יד

 -ניא ,ןענארעטעוו-עמָאכלימ קיניײװ טינ זיא ,ןליבָאמָאטווא ןבָאה סָאװ

 ..ןרעלקרעד טינ ךַײא ףראד ךיא ,ןדילאוו
 יייר ןוא ןעקסארט סע ביוא ,ורּפָא ןא ראפ סָאד זיא סָאװ רעבָא --

 ?זָאנ רעד רעטנוא ךַײלג סענישאמ ןרעכ
 "עג א ןשיװצ ,טָאטש ןטימניא ןטיגשעגנַײרא זיא קראפ רעד --

 ןוא -- .טרעלקרעד רָאטקעטיכרא רעד טָאה -- ,וויסאמיסגנוניוו ןטכיד

 טעװ ,ךיור ןופ ןוא למוט ןופ ןרילָאזיא ןלעװ טינ םיא טלָאז ריא יװ

 ןעיובוצסיוא ןריטקעיָארּפ רימ .ךעלגעמוא זיא סָאד .ןענעק טינ סע ריא

 טוג רעייז ךיז ןלעװ ייז .קראּפ ןבעל ןרעיומ עקיקָאטשנצכעז ייווצ

 ייווונילא יד זא ,ןסיוו ךיוא ךָאנ טפראד ריא ,לבמאסנא ןיא ןבַײרשנַײרא
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 ךיז ןליוו ,ןגָארטעגּפָארא ןרעװ עכלעוו ,רעביטש עטלא יד ןופ רענ
 רעטנעענ סעריד ןרעדָאפ ייז .רעטנעצ ןופ טַײװ ןבַײלקרעבירא טינ
 ךיז ךיוא םעד טימ ףראד עמ .טניוװועג רעִירפ ןבָאה ייז ּוװ ,טרָא םוצ
 "עג לכיימש ןכעלמורק א לָאמאטימ רע טָאה -- ,רָאנ טרעה .ןענעכער
 ןטיבראפ ךיז טָאה םענָאּפ ןופ קורדסיוא רעכעלטימעג רעד ןוא ,ןָאט
 -סנארט םעד ןטָאבראפ ךיוא ריא טעװ רעשפע -- ,ןשינַאריאיזייב א ףא
 ?קראּפ רעַײא ַײבראפ ןרָאפ טרָאּפ

 -עג ןעוועג טיירג ןיוש זיא סָאװ ,יקצעוװָאּפיל -- !"קראּפ רעַײא, --
 ןפיוא ןקַיור א ףא ןוא גנוניימ סרָאטקעטיכרא םעד ןטכארטאב וצ רעיונ
 זיא קראּפ רעד -- .טכָאקעגפוא ןרָאװעג רעדיוו זיא ,םיא טימ ןריטוקסיד
 סענישאמטסאל יד ןטָאבראפ עקאט לעוו ךיא ןוא !רערעַײא יוװ ,רענַײמ
 ןקיטַײז א ךרוד ןדַײמסיױא םיא ןענעק ייז .קראּפ םעד ַײבראפ ןרָאפ
 .געוו

 רעד טָאה-- ,ןעוטפוא ערעַײא ןיא גלָאפרעד ךַײא שטניוו ךיא --
 ,ןגעק טינ ןיב ךיא--- .טלכיימשעגוצ רָאטקעטיכרא

 וצ טעװָאס-טָאטש ןיא קעווא יקצעװָאּפיל זיא רָאטקעטיכרא םענופ
 ןוא ,ןעוועג טינ שטיװָארטעּפ סירָאב זיא טעניבאק ןיא ךיז אב .ןעניקול
 ,זיוה ןבלעז ןופ קָאטש ןרעכעה א ףא ןביוהעגפוא ךיז טָאה יקצעוװַאּפיל
 ,טניווועג טָאה ןיקול ּוװ ,עריד רעד ןיא

 זיא עלַײמ יד .ןעמאזוצ ןרָאסיכ א טימ עלַײמ א טָאה עריד סניקול
 -יפא ןרעטאּפ טינ ףראד עמ ,טעברא רעד ןופ טנעָאנ זיא יז סָאװ ,סָאד
 יּפערט קילדנעצ ייווצ א רעביא ןפָאלעגּפָארא ,געוו ןפא טונימ א על
 "קאפ זיא עמ-- ןרָאסיכ רעד .טעניבאק ןיא ךיז אב זיא עמ ןוא ,ךעל
 רעציזרָאפ םעד טינ טניפעג עמ ביוא .טלאטשנא ןיא טכאנ ןוא גָאט שיט
 יד ךיוא לָאמא ןוא רעטעבראטימ יד ןענַײז ,טעניבאק ןיא טרָא ןא ףא
 רעד ןיא םיא וצ ןָא טּפאלק עמ ןוא ליופ טינ רעכוזאב עקידלודעגמוא
 יא ,רע;רפ טַײצ א טימ רע טָאה ריא ןיא ךיז ןבילקעגנילרא ,עריד
 -יצ יד וצ טניוװעגוצ ךיז טָאה רע .רעציזרָאפ ןרָאװעג זיא רע רעד
 יד ןיא .ףיוה ןיא לדעס םוצ סיורא ןעייג סָאװ ,רעטצנעפ יד טימ ןרעמ
 ןַײז טעוועטאבעלאב טָאה לדעס ןקיזָאד םעניא ןוא ןרעמיצ עקיזָאד
 טניוװ טציא .קירוצ רָאי ייוצ טימ ןברָאטשעג יא יז ,עיראוו ,יורפ
 טבעל ,טעטיסרעווינוא ןיא טנרעל רעטכָאט ןַײז .ןיילא עריד רעד ןיא רע
 ,םייחא גָאט ןדעי ןרָאפ וצ טַײװ ריא זיא סע --- גנוניווונעמאזוצ ןיא

 םאב ןסעזעג רענעי זיא ,ןסירָאב וצ ןעמוקעגנַײרא זיא דיװָאד ןעוו
 .ןסיבעגוצ ןוא ךיק ןיא שיט

 ,טגערפעג דיװָאד טָאה --?קיטימ רעדָא קיטשירפ טסע וד --
 --.טרעפטנעעג סירָאב טָאה-- ,ערעשטעוו עקיטכענ יד סע ךיא --

 ,טלָאװעג טינ ןסע ןוא גנוציז א ןופ טעּפש ןעמוקעג ןטכענ ןיב ךיא
 -- ..וצ ךיז ץעז .טרעגנוהעגסיוא ךיז גָאטאב ףלעווצ וצ טנַײה ךיא בָאה
 ,טרעדורעגפוא טסיב וד ,עז'כ -- .םיא ןיא טקוקעגנַײא ךיז טָאה ןיקול
 ?טנוזעג זיא עשאמ :ןפָארטעג סעּפע טָאה'ס

 ,טנוזעג זיא עשאמ --
 ?וד ןוא --
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 .ןָאט דער א רימ ןלעװ ,ןסע קידנע --
 ,רעמיצ ןיא ןַײרא םוק .טקידנעעג ןיוש בָאה ךיא --
 םעד אב טצעזעגקעווא ךיז ןוא רעמיצ-טסאג םעניא קעווא ןענַײז ייז

 ,לשיט-לאגרושז ןקשטירעדינ
 -גריפ ,טגָאזעג יקצעוװָאּפיל טָאה -- ,קנאד ןסיורג א ריד טמוק סע --

 ,לשיט םענופ ךאלפרעביוא רעקידלגיּפש רעד רעביא טנאה א טימ קיד
 ?וטפוא ןטוג ןכלעוו א ראפ ?קנאד א --
 רימ טסָאה וד סָאװ ,עלעטש רעד ראפ !ןכלעוו א ראפ טינ טסייוו --

 ,טרידנעמָאקער
 ,קראּפ ןגעוו ןפורּפָא עטוג ןיוש ןבָאה רימ ?עלעטש עטכעלש א --

 ,ןַײז וצ ףראדאב'ס יװ טעברא רעד וצ ןעמונעג ךיז טסָאה
 .שזאראג ןגעוו ןָאט דער א ריד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא --
 ור ןייק טינ בָאה ךיא יװ ,טַײצ רָאי א .ךיא סייוו שזאראג ןגעוו --

 -פוא ךיוה טָאה ןיקול -- .ןעגנודלעמ קאּפ אזא .,ןטסיליבָאמָאטוװא יד ןופ
 ,קאּפ ןופ סיירג יד ןזיוועג ןוא לשיט ןרעביא טנאה עטנוזעג יד ןביוהעג

 "מוא ןא ךָאד זיא סע ?שזאראג א קראפ ןופ טױלּפ םאב ךַללג --
 יטיור רערעטנוצ א טימ ןסָאגעגנָא ךיז טָאה םענָאּפ סיקצעוװָאּפיל --- !ןיז
 ,טַײק

 -- ,טרָא רעדנא ןא שזאראג ןראפ ןכוזסיוא ןלעוװ רימ ,ךיז קיוראב --
 ,טרעכיזראפ םיא ןיקול טָאה

 יױרפ רעד טימ ןעמאזוצ דיװַָאד זיא ,טנװָא ןיא סעבאש ,ַײמ ווערע
 ,ןריצאּפש קראפ ןיא קעווא

 טסריצאּפש וד זא ,קנעדעג ןוא ,רָאטקעריד טסיב וד זא ,סעגראפ --
 טונימ א ףא טסלָאז וד-- .טגָאזעגנָא עשאמ םיא טָאה -- ,יורפ א טימ
 | ,רימ ןֹופ ךיז ןדנעװּפָא טינ

 יז סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג זיא דיװָאד -- ,עקנעשאמ ,טוג ,טוג --
 --טַײקטצוּפעגסױא רעקידװעטמָאי-װערע ןַײז ןיא קראפ םעד ןעז טעװ
 ןיא ַײמ ןטשרע םעד ןלעװ סָאװ ,סעצינטעקאר יד ,עיצאנימויליא יד
 ןעז טעװ יז ,ךעלרעַײּפ עקירילָאקנדײשראפ למיה ןיא ןסישסיוא טנוװָא
 ,עַײנ יו סיוא ןעעז ייז ןוא ,טבראפעגּפָא יז טָאה עמ .ןענַאיצקארטא יד
 ."דָאר-טכיזרעביא , רעכיוה רעד ףא ןבייהפוא ךיז ןלעװו ןעשאמ טימ רע
 ךיז טבייה סָאװ ,עלעקלויל םעד ןיא טסציז וד ןוא ,ךיז טיירד דָאר יד
 ךיוא ןוא ,טָאטש ענעגייא יד ןביוא ןופ טסעז ,רעכעה ןוא רעכעה ץלא
 ,סרעצארקלמיה רעװקסָאמ יד ,ָאניקנאטסָא ןיא םערוטיעיזיוועלעט םעד
 עדנארעוו-ץנאט רעד ףא ,עטיב זיא--ןצנאט ןלעװ טעוװ עשאמ ביוא
 ,רעטסעקרָא-זאשזד א ןליּפש טנַײה טעװ

 ןעגנערבראפ טנַײהח ןלעװ ייז סָאװ ,ןדירפוצ רעייז ןעוועג זיא עשאמ
 ןיא ןדיװָאד טימ ןעגנאגעגנַײרא זיא יז ןעוו רָאנ .טנװָא םעד טוג יוזא
 ,טפראדעג טינ טָאה יז .סעָאט ריא ןענאטשראפ ךַײלג יז טָאה ,קראּפ
 טנעָאנ רעד ןיא טריצאּפש ייז ןטלָאװ רעסעב .רעהא ןייג טרָאטעג טינ
 ,קיור ,ליטש זיא ןטרָאד ,בוטש רעייז ןופ
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 רע רעדָא ,ןדיװַאד טלעטשעגּפָא טירש ןדעי ףא ןעמ טָאה ָאד ןֹוא
 סָאװ ,סכלעזא סעּפע טקרעמאב קידנבָאה ,טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןיילא
 יד ןעגנונעדרַאראפ ןבעגעג טָאה רע .ןרעסעבסיוא ףעקייט ףראד עמ
 טינ ןצנאגניא יידעק .געוו ןפא ןפָארטעג טָאה רע עכלעוו ,רעטעבראטימ
 ןייגנַײרא :קנאדעג אזא ףא ןלאפעג עשאמ ןזיא ,טנװָא םעד ןרעטאּפ
 טימ ןַײז ןוומ ןיש רע טעװ ןאד ,רעטאעטיָאניק ןיא ןאמ ןטימ
 ,ריא

 יילז רימ -- .טביולעג יז רע טָאה -- ,עקנעשאמ ,עמָאכאכ א טסיב --
 ,ָאניק ןיא ריד טימ ןעוועג טינ גנאל ןיוש ןענ

 זיא עשאמ .סעירעס ייווצ ןיא ןעװעג םליפ רעד זיא ,קילג םוצ
 ילרד ףא ךיז וצ טדימשעגוצ ןדיוװָאד ריא טָאה יז זא ,רעכיז ןעוועג ןיוש
 .סעָאט א טאהעג רעדיוו טָאה יז רעבָא :ָאש

 ריא וצ רע טָאה -- ,ןייגסיורא עלַײװ א ףא ,עקנעשאמ ,לעװ ךיא --
 ךיז טָאה םליפ רעד יו ,םורא ןעצ טונימ א ןיא ןָאטעג עשטּפעש א
 ,ןביוהעגנָא

 --רעריא ןיא טנאה ןַײז ןעמונעגנַײרא טסעפ טָאה עשאמ -- !ץיז --
 רעדיוו ,טונימ ףניפ ךָאנ ןסעזעג ןזיא רע .ןזָאל טינ טעוװ יז זא ,ןעמיס א
 -גיא רענעגיובעגנַײא ןא ,ןוא ,"עגער ןייא ףא , טעשטּפעשעגסיורא
 ,גנאגסיורא םוצ ךיז ןראשסיורא ןעמונעג ,ןעַיײרד

 -עג יוװויײס טָאה ןעשאמ רעבָא ,רעטצניפ זיא לאז ןיא סָאװ ,סענ א
 -עג טינ ןיוש יז טָאה םליפ םענופ עָאנאה .ריא ףא טקוק עמ זא ,טכוד
 ,טכארטעג יז טָאה--'"!קעלייכ א ןבעגנַײרא םיא ךיא לע ,ךא , .טאה
 ,לקנעב עקידייל סָאד ךיז ןבעל טַײצ עצנאג יד קידנליפ

 רעד ּוװ ,"דלעפ ןוועסאמ, ןפא ןעװעג לַײװרעד ןיוש זיא דיװָאד
 זיא יז .םעליוא ןטימ טריפעגנָא טָאה ענוװעַײלַאקינ עלימדויל קיוװָאסאמ
 טדערעגנַײא ןוא עניב רעד ףא ןענאטשעג טסינָאמראה ןטימ ןעמאזוצ
 :ץאלּפ ןפא ןבילקעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד

 טדאל !ןרעלאוואק ךָאד טַײז ריא ?ריא טייטש סָאװ ,ןעלבצנאמ --
 -לג טקידנעראפ ,לקער ןווָאנָאלָארַאּפ םעניא ןאמרעגנוי עיורפ יד ןַײא
 ילרפ רָאנ ,ענרוא רעד ןיא לצינשּפָא סָאד ןַײרא טפראוו ,ןרעכייר רעכ
 -אּפמיס סָאד ןַײא טדאל .ןדניצנָא טינ ךיז לָאז ענרוא יד ,טשעלראפ רע
 סרוקנָאק א ןדלָאמעג טרעוו סע .ךַײא ןבעל טייטש סָאװ ,לדיימ עשיט
 רעד ףא ןטעליב ייווצ וצ טסיזמוא ןגירק רעגיז יד .ץנאט ןטסעב ןפא
 "ואל ,ווָאלאווכַאמאס רעדנאסקעלא טסינַאמראה רעד .עדנארעוו-ץנאט
 ןגעװ סלאו א, טליּפש ,לאוויטסעפ ןשינַָאאר םענופ טאער
 ."סלאוו

 בילוצ רעבָא .סנארעפנָאק רעכעליירפ ריא ןלעפעג זיא ןיקצעװָאּפיל
 זיא רעכלעוו ,ןאמערוועכ א עניב רעד ףא טזָאלעגפורא יז טָאה סָאװ
 טקידנעראפ .טַײרש רע ,טגניז רע טינ ?לזעלג ןרעטנוא שערייפעב
 עלימדויל .דיל א ךָאנ ןעַײרשסיוא טלָאװראפ םיא ךיז טָאה ,דיל ןייא
 זא ,רעיוא ןיא טמיורעגנַײא לָאמ טייוצ א ןוא לָאמ ןייא םיא טָאה
 ,ןָאפָארקימ ןופ ןטָארטענּפָא טינ זיא "טסיטרא , רעד רָאנ ,גונעג זיא'ס
 יקצעװָאּפיל ףורא עניב רעד ףא זיא ןאד
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 ןרעטנוא ןעמונעג לדייא םיא טָאה רע -- ,ךיוא ערעדנא זָאל --
 ,ןטנוא ףא לרעטייל ןופ טריפענּפָארא ןוא םערָא

 :טדערעגסיוא ןעלימדויל רע טָאה ,גיוא-ףא-גיוא ,ךָאנרעד
 ךאווש ךיז טלאה ,ךיז טלקָאש שטנעמ א זא ,טינ ןעד טעז ריא --

 .ןטערטסיורא םיא טביולרעד ריא ןוא ,סיפ יד ףא
 ןגעווטסעדנופ ,טכערעג זיא יקצעווָאּפיל זא ,טסּוװעג טָאה עלימדויל

 | :טרעפטנעעג םיא יז טָאה
 ןוא ףראד עמ ּוװ !שטיװָאלַײכימ דיוואד ,ךיז ריא טשימ םוטעמוא --

 ,טיג ףראד עמ ּוװ
 -- ,ןשימנַײרא ךיז ָאי דָארג ףראד עמ זא ,ןיילא ךָאד טעז ריא --

 ןייא זא ,טקנעדעג רע ,ךייוו רעייז ןעלימדויל טימ טדערעג טָאה רע
 ןופ ןעַײרפאב יז לָאז עמ ,גנודלעמ א טגנאלרעד ןיוש יז טָאה לָאמ
 זיא ריא אב .גנודלעמ עטייווצ א ןעגנאלרעד ןַאק יז ןוא ,טעברא רעד
 טכוד ,יז ןָאק ,רָאטקעריד םעד ,םיא ןוא ,רעטקאראכ רעכעלרעווש א
 יז ןרילראפ ןוא ןרעוט עטוג א זיא יז רעבָא .ןגָארטרעבירא טינ ,ךיז
 ,דָאש רעסיורג א ןעוועג טלָאװ

 -עוו-ץנאט רעד וצ טעווערעקראפ רע טָאה "דלעפ ןוועסאמ,, םענופ
 -גארעוו רעד םורא--"לקאטאיּפ, סָאד -- ץאלּפ לקערב סָאד .עדנאר
 א -- לרעטצנעפיעסאק םעד אב ,ןייגוצכרוד טינ--לופ ןעוועג זיא עד
 טביוטראפ ןוא טרעטיימורט טָאה רעטסעקרָא-זאשזד רעד .שינעגנערד
 יקצעװָאּפיל .קראפ ןרעטניה ךיז ןגָארט סָאװ ,ןגוצ יד ןופ ײרעּפאלק יד
 -עוו רענעטכיולאב-לעה רעד ןופ לריט םעניא טלעטשעגנַײרא ךיז טָאה
 טנאה רעד ןיא םיא קוק א ןבעגעג טָאה עשרָאילָארטנַאק יד .עדנאר
 טָאה יז ?!טינ ךיא זָאל טעליב א ןָא, :קירוצ ףא ןּפוטשּפָא טלָאװעג ןוא
 ,ןרָאװעג טיור ןוא ןגיוא יד ןביוהעגפוא

 .שינעּפוטש אזא זיא סע .שטיװָאלַײכימ דיוואד ,טקידלושטנא --
 -רעקעטָאילביב יד ןעוועג זיא עדנארעוו-ץנאט רעד ףא ענרושזעד

 סַײװייײנש א טימ גוצנָא ןצראווש א ןיא רעכַאכ א רענייא .עניז עש
 טָאה ,עקנעשעק רעטשרעבייא רעד ןופ סיורא טקעטש סָאװ ,עלעכיט
 ,טנאה א ראפ ןעניז ןגיוצעג

 יריוו טימ עניז טָאה -- ,ןצנאט לדיימ א ןַײא ןעמ טדאל יוזא טינ --
 ךיא ןיב טנַײה .טינ ךיא ץנאט טנַײה ...לאלכיב ןוא -- .טגָאזעג עד
 ,גנונעדרָא יד טיה ןוא ענרושזעד

 ןָאט קוק א טונימ ןייא ףא רָאנ ,טונימ א ףא ןסָאלשאב טָאה דיװָאד
 יד ןופ רענייא רעביא קעוװא זיא רע .קראּפ ןופ לקניוו א ךָאנ ןיא
 -אק ןופ גערב םענופ קראּפ םעד ּפָא טמיוצ סָאװ ,סירּפָא םוצ סעיילא
 ,טרעדורעג ךיז טָאה ,שזאילּפ רעד זיא סע ּוװ ,ןטנוא ,ןטרָאד .לאנ
 -עג א טימ ןבָאה טַײלערוװעכ ַײרד .טקוקעגנַײא ךיז טָאה יקצעוװַאּפיל
 ,ןָאטעג עקסעילּפ א רעסאוו סָאד טָאה טָא .קנאב א טּפעלשעג רעטכעל
 ןעדיוה ןעמונעג ךיז טָאה קנאב רעד ןופ טערב ענעסירעגסיורא ןא ןוא
 םענופ ןפױלּפָארא ןעמונעג טָאה יקצעוװוָאּפיל .לגיּפש-רעסאוו ןרעביא
 יד ןופ ןגַײװצ יד ןיא טעּפעשטראפ ךיז רע טָאה עלַײװ עדעי ,סירּפָא
 ,גנאהּפָא ןפא טכידעג ןסקאוו סָאװ ,סעטסוק ןוא רעמייב
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 יד ןפרָאװעגקעװא טַײלערוװעכ ַײרד יד ןבָאה ,שיורעג א טרעהרעד
 יד ןופ דנאר ןרעביא ןפָאלעג ןענַײז ייז--ןפיול ןעמונעג ןוא קנאב
 ןופ גערב עמאס םאב טרעיומעגנַײא ןענַײז עכלעוו ,סעטילּפ ענענַאטעב
 -וועכ יד ןופ רענייא .טגָאיעגכָאנ ייז טָאה שטיװָאלַײכימ דיוואד .לאנאק
 -עג ןוא ןגױבעגנָא ךיז ,םענַאּפ ןטימ םיא וצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה ער
 / ,ןייטש א ןעמונ

 ןקעווא םיא רָאנ ףראוו --
 -ללימ רעד ןיא רוגיפ יד ,סשירעלעפאב אזא ןעוועג זיא לָאק סָאד

 ןעזעגסיוא טָאה טסורב רעד ףא סנעדרָא יד טימ םרָאפינוא רעשירעט
 יּפָא לסיב א ןרָאװעג זיא ןאמערוועכ רעטציהעצ רעד זא ,קיטפערק יוזא
 ,טַײל ערעדנא ייווצ יד .טגיילעגקעווא ןייטש םעד טָאה רע .טליקעג
 ךיז ךיוא ןוא טקוקעגמוא ךיז ןבָאה ,ןפױלּפָא רעמ ןזיוואב ןבָאה סָאװ
 ,טלעטשעגּפָא

 -- ,ןליופאב יקצעװָאּפיל טָאה --!ךעלרעלדָא ,רעהא רָאנ טמוק --
 !ךיײא ראפ ןַײז רעסעב טעוו'ס

 -ראג יד .סענאגילוכ עדליוו יוװ ,ןעזעגסיוא טינ רָאג ןבָאה ערוועכ יד
 יד ףא רָאה עגנאל יד ,ךעלּפענק עלא ףא טעיליּפשראפ ,ענייר -- סרעטינ
 ,טמעקעגוצ ןַלפ -- ּפעק

 "יד ןיא ךיז וצ טריפעגקעווא ייז טָאה רע ןוא --!רימ טימ טמוק --
 ,עיצקער

 -גאגעגסיורא רעמיצ א ןופ זיא ,רָאדירָאק ןיא ײרעּפוט א טרעהרעד
 -אמ, ןפא םעליוא םעד ןלַײװראפ טקידנעראפ טָאה יז .עלימדויל ןעג
 טימ ךעלכיב טרעטעלבעג ,ךיז אב טציא ןסעזעג זיא ןוא "דלעפ ןוועס
 "אש טרָאד טכוזעג ,טַײקיטעטסבלעז רעשירעלטסניק ראפ ןראוטרעּפער
 טנָאקעג ךיוא יז טלָאװ טעברא יד .ךעלטרעווכַײלג ,ןשינעטער ,סעדאר
 סָאװ טינ טָאה יז .טינ לָאמנייק יז טלַײא םייחא רָאנ ,בוטש ןיא ןכאמ
 ,יז ווו ןוא קלָאפרַאּפ ךעלקילג א טבעל סע ּוװ ,עריד רעד ןיא ןָאט וצ
 יז ,לרעמיצ טרעדנוזעגּפָא ןא טמענראפ ,עכַאּפשימ א ןָא שטנעמ א
 ,עקירעביא ןא יוװ ,ןטרָאד ךיז טליפ

 -עלב ןוא טציז יז ןעוו רָאנ ,טינ יז טזיוה רָאטקעריד םעַײנ ןטימ
 סעּפע ןייגנַײרא לָאז רע זא ,ןגעווטסעדנופ יז ליוו ,ךעלכיב יד טרעט
 ,ריא טימ עצייא ןא ךיז ןטלאה ,ןגערפ

 ,עינאּפמָאק א ןיא ןשטיװַאלײכימ דיוואד ןעזרעד טָאה יז ןעוו ,טציא
 טלָאװעג ךיוא יז טָאה ,טכאדראפ א ןפורעגסיורא ריא אב טָאה עכלעוו
 יקצעװָאּפיל רָאנ ,ןיילא רענייא ייז טימ ןַײז טינ לָאז רע ,ןייגנַײרא
 :טלעטשעגּפָא יז שיטקאט טָאה

 ןיא זדנוא אב .רעטעּפש לסיב א ןעמוקנַײרא טצװ ריא ,עדויל --
 ,ךערּפשעג רעשלבצנאמ א

 רעטכאמראפ רעד רעטניה ןייטש ןבילבעג יז זיא עטקיורמואב א
 ,ףליה וצ ןעמוק ןעוועג טיירג זיא יז .טרעהעגוצ עלַײװ א ךיז ןוא ריט
 ןעוועג זיא'ס ,סיוא טוַײװ .ליטש טדערעג ןעמ טָאה טעניבאק ןיא רָאנ
 סע ןעוו ,קעווא טינ סנייצלא רעבָא ךָאנ טלָאװ יז .סעומש רעכעלדירפ א
 ,ןרעהרעטנוא ןוא ןייטש וצ םעווקאבמוא ןַײז טינ לָאז
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 -ייוו טינ ןעוועג ןענַײז רָאי ןצכעז-ןצפופ ןופ רעטלע ןיא ערוועכ יד

 ,עיצילימ ןיא ייז ןגעוו ןעגנולקעג טינ טָאה עמ סָאװ ,טרעדנוווראפ קינ

 י-עגקעוװא טעניבאק ןיא ךיז אב ייז טָאה קראּפ ןופ רָאטקעריד רעד

 אזא וצ ןסיוטשעג ייז טָאה סָאװ ,טגערפעג קִַיור ןוא ןאוויד ןפא טצעז

 ,קנאב א ןופ לעט א ןכאמ --"טאטנדלעה,

 -וּפ , םליפ םעד ןעזעג דיװַאד טָאה ,עמָאכלימ רעד ראפ ךָאנ ,לָאמא
 טָאה רע .ןרָאװעג ןלעפעג רעייז םיא זיא סָאװ ,"ןזישז וו אקווָאיט
 ּוװ ,ענעצס יד ייז ןשיװצ ןוא ןטרָאד ןופ ןדָאזיּפע ךאס א טקנעדעגראפ
 (טסייה רע יװ ,ןסעגראפ טָאה רע) םייחרעדניק ןופ רעטלאווראפ רעד
 קילדנעצ א יצ א ךיז ןעוט'ס ןוא ,ןסָאריּפאּפ לקעּפ א סיורא טמענ
 םענעּפָא ןא ןּפינקראפ בילוצ ןָאט יוזא טלָאװעג ךיוא טָאה רע .טנעה
 טגיוטעג טָאה סע סָאװ ,סָאד זא ,טרעלקאב ךיז טָאה רע רָאנ ,סעומש
 "ראפ עקילַאמא יד ראפ ןוא רעטלאווראפ םענעי ראפ טַײצ רענעי ןיא
 ראפ ןוא ,ןיקצעװָאּפיל ,םיא ראפ טציא טינ גיוט ,ךעלגנִיי עטזָאלרָאוװ
 ,ָאד ןציז סָאװ ,ךעלגנִיי יד

 -רעד ךיז יקצעװַאּפיל טָאה ןגארפ ענַײז ףא סרעפטנע עצרוק יד ןופ
 -פָארּפ ןיא ןענרעל ,עינעס ןוא געלָא ,ערוועכ יד ןופ ייווצ זא ,טסּוװ
 יז .סאלק ןטנַײנ ןופ רעליש א זיא ,ירעלאוו ,רעטירד רעד ,לושכעט
 ןבָאה ןאד .קילַײװגנאל ןעוועג ייז זיא'ס ןוא ,לאנאק םאב ןסעזעג ןענַײז
 ןלעװ יצ ,טעוװעג ךיז ןבָאה ייז .ןכאז ענעדיישראפ ןרעלקוצ ןעמונעג ייז
 ,קנאב א ןופ "ךעלסיפ, ענענָאטעב ערעווש יד ןסַײרסיױרא ןענָאק יז
 --לךָאנרעד ,זַײװקיצנײא ןעמונעג םעד ראפ ךיז ןעמ טָאה טשרעוצ
 -לאז ןָאטעג םענ א ךיז טָאה עמ ןעוו ,טלמעד רָאנ רעבָא ,טייווצעבלאז
 ,גנאג א קעווא זיא ,טירדעב

 -- ,יימרא ןיא ןעניד ןייג ריא טעוװ םורא ייווצ רעדָא רָאי א ןיא --
 -רעס םוצ ןלאפנילרא טפראדעג טלָאװ ריא -- .טגָאזעג יקצעװָאּפיל טָאה
 ..ןָאילאטאב ןַײמ ןופ קושטוועש טנאשז

 ,ןעניווװ ייז ּוװ ןוא ןענרעל ייז ּוװ ,ןסערדא יד ןבירשראפ טָאה רע
 :טגיילעגרַאפ רע טָאה ףָאס םוצ

 ןכערב טינ לָאז עמ זא ,ןעז ןוא קראּפ ןיא ןערושזעד טעוװ ריא --
 ןגעוו רימ טגָאז ,גנונעדרָאמוא ןא ןקרעמאב טעװ ריא ןעוו ;קנעב יד
 ,ךילא ףא ךיז זָאלראפ ךיא .םעד

 ּפעק עטזָאלענּפָארא יד ןביוהעגפוא ןבָאה עינעס ןוא ירעלאוו ,געלָא
 ףָאס אזא ףא .קראּפ ןופ רָאטקעריד םעד טקוקעגנָא טשעדיכראפ ןוא
 יקצעװָאּפיל זיא ,טגָאזעג סעמע םעד ןוא .טכירעג טינ ךיז ייז ןבָאה
 ףראד'ס יוװ יוזא ,קיטכיר טלדנאהעג טָאה רע זא ,רעכיז ןעוועג טינ טַײװ
 ןריפּפָא טפראדעג ייז ןגעווטסעדנופ ןעמ טָאה ץלא ןופ רעכיג .ןַײז וצ
 יץנאט רעד טימ סעניכשיב ךיז טניפעג סָאװ ,רעמיצ-עיצילימ ןיא
 -אדעּפ א ןרעוו וצ ןלאפעגנילא םעצולּפ םיא זיא סָאװ ,עקאט .עדנארעוו
 -ַאד יד ?רעסעב יוזא עקאט זיא רעשפע ןוא .ָאקנעראקאמ רעַײנ א ?גָאג
 -זָאלרָאװראפ ענעי יו ךיוא סָאמ רעסיוועג א ןיא ןענַײז ערוועכ עקיז
 רענייק ,טקילַײװגנאלעג ךיז ןוא ןסעזעג יז ןענַײז טנװָא ןצנאג א .עט
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 ןיא ןגעלעג טינ ייז ןענַײז םענייק ,טקוקעגמוא טינ ייז ףא ךיז טָאה
 ..ןעניז

 .עשאמ ןעמוקעגנַײרא זיא'ס ןוא ,ריט יד טנפעעג ךיז טָאה קישאר
 ךיז קידנליפ ,רע טָאה -- ?טקידנעראפ ןיוש ךיז טָאה סנאעס רעד --

 ןטלאהראפ לסיב א ךיז בָאה ךיא --- .טגערפעג ,ריא ראפ קידלוש רעייז
 ?רעטוג א זיא םליפ רעד .ריד וצ ןייגנַײרא טלָאװעג ןיוש ןוא

 זיא סָאד רָאנ ,טכאלעג טָאה עקנעשאמ -- ?םליפ ןגעוו טסגערפ --
 טינ ןזיא קראפ רעד ,ןיינ -- .ןרערט עסייה ךרוד רעטכעלעג א ןעוועג
 ,טרעזאכעגרעביא יז טָאה --!ריד ראפ טינ ,ריד ראפ

 ,קילדנעצרָאי א ךרוד זיא סע .םיא ראפ ןעוועג ָאי זיא קראּפ רעד
 קידנעטש זיא רע ,ןסקאוועצ ךיז רעייז זיא קראּפ רעטלא רעד ןוא
 ןיוש עקידעבעל יד ןשיװצ זיא יקצעוװָאּפיל דיוװָאד רָאנ .ןבעל טימ לופ
 יד ןיא .ןסיוו וצ ךיז ןגעוו ןבעגעג ןבָאה ןדנּוװ-עמָאכלימ יד ,ָאטינ
  ענייא ןריצאּפש ןעקנעשאמ ןַײז לָאמ עקינייא ןעז ןעמ ןָאק ןטנװָא
 ..ןעיילא עגנוי ןוא עטלא יד רעביא ןיילא



 ןענַײז געט ענַײז ,קנארק ךעלרעפעג זיא וועקנא ְּמ
 ןגעוו טסייוו סע .סָאד טסייוו רע ןוא ,עטלייצעג
 -יילגאב-סנבעל עַײרט ןַײז ,יורפ ןַײז ךיוא םעד

 -עג סָאד זא ,ליוו יז ,לָאטיּפש ןופ ןעמונעגוצ םיא טָאה יז .עייל ןרעט
 ,ןעמאזוצ ןַײז ייז ןלָאז טַײצ לקיטש עקירעיורט ענעקנָאש

 ןוא וועקנאי .ץלא ןגעוו ןעמ טכארט טכענ ןוא געט עגנאל יד ןיא
 -נעה סע .ןבָאה ייז סָאװ ,ןגעמראפ לסיב םעד ןגעוו טפָא ןטכארט עייל
 א טלָאמעגנָא ןיא דליב ןייא ףא .טנעװ יד ףא רעדליב ייווצ ןעג
 עקיטכעמ טימ ןשריה-- ןטייווצ ןפא ;ףָאש עדערעשט א טימ ךעטסאּפ
 ןענַײז רעדליב יד זא ,טגָאז עמ .םיוב א ןופ ןגַײװצ יו יוזא ,רענרעה
 ענַײפ רעייז טימ טצוּפאב ,רעמלא ןא בוטש ןיא ָאד זיא סע .ערעַײט
 טציא ,עדָאמ רעד ןופ סיורא ןענַײז סרעמלא עכלעזא ,ןעַײרעצינש
 ,ןלעוו'ס רעבָא ,עקירעדינ ןוא עטאלג ,ןעגנוצוּפאב ןָא -- ערעדנא ןענַײז
 א רעמיצ ןיא טייטש סע .םינָאלאב םיא ףא ןעניפעג ךיז ,עמאטסימ
 ןוא לקעד ןפא ןביוא לטנעה ןרעזַײא ןא טימ ןטסאק רערעווש רעסיורג
 סכלעזא טינ ןיוש טלאה עמ .סָאלש ןראפ טַײז רעד אב עקמאילק א טימ
 ליפיוזא ןבעל ןשטניװ ךיז ןגעמ ןשטנעמ עגנוי רָאנ ,לבעמ ןשיווצ
 טַײצ-עמָאכלימ .ןעמוק ץינוצ טוג ןוא ןייטש ךָאנ ןעק רע לפיוו ,ןרָאי
 -סיוא ,טפיוקראפסיוא ץלא טָאה עייל ,קידייל ןרָאװעג ןטסאק רעד זיא
 א ןרָאװעג רעדיוו זיא ןבעל סָאד ןעוו ,ךָאנרעד .ןטקודָארּפ ףא ןטיבעג
 טינש א טגיל-סע .ןרעװ לופ ןעמונעג ַײנספא ןטסאק רעד טָאה ,ןבעל
 רָאנ ,דיילק א ןעיינפוא טלָאװעג טָאה יז ,ּפארד רערעַײט -- עריוכס
 .עַײנ ךָאנ טאמיק עקינייא ,ןכאז סוועקנאי ןגיל סע .טיינעגפוא טינ
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 -אגאמ יד---.וועקנאי טגערפ --?סעטאמש ערעזדנוא ףראד רעוו ---
 ,טלעג ָאד זיא םעליוא םאב ןוא ,לופ ןענַײז ןעניז

 ןיא טניוו סָאװ ,ןענוועיליסאוו עיראמ אב .ןעמעלא אב טינ --
 ןא זיא קינעמעלּפ ריא .טינ טקעלק ,קָאטש ןטירד ןפא זיוה רעזדנוא
 בַײװ םעד טימ ךָאװ עלא טמוק רע רָאנ ,טוג טנידראפ רע ,רעינעשזניא
 ןקאמשעג א ייז ראפ וצ טיירג יז ןוא ,ןעמומ רעד וצ דניק ןטימ ןוא
 "ווא ןיא ןּפוטש טינ ךיז ןלָאז ייז ,טלעג ייז יז טיג ךָאנרעד ,סעמראוו
 ריא אב עקשטולָאּפ רעד זיב טינ טמיטש .יסקאט ןיא ןרָאפ רָאנ ,סובָאט
 עריד רעטסקיסַײרד-ןוא-ייוצ רעד ןופ ןענישאבויל אב .ןבשזעכ רעד
 עלַײװ א ךָאנ רָאפ יז טצעז-- ,ענעשעק יד טּפָאטשעגנָא טינ ךיוא זיא
 רָאנ טפיוק רע .רעכיב ףא קעווא םיא אב טייג טלעג בלאה -- .ןגַײװש
 וד ,עקשטעידאנ ..עַײנ יד ןופ רערעַײט ןענַײז עטלא יד ןוא ,עטלא
 א ,אזא עדנַאלב א ,עריד רעטסקיסַײרד רעד ןיא זיא יז ,יז טסנעק
 ןוא ריא ןופ קעווא זיא ןאמ רעד ...עקסָאשטירּפ רעכיוה א טימ ,עלעה
 ,ןכאז עטסעב יד ןעמונעגוצ

 ,רעצרעה ערעווש עלא ןופ ,עייל ,טסייוו וד ---
 עמ יו ,רָאי לפיו ןיוש זיא סע ?ןסיװו טינ ךיא לָאז סָאװראפ --

 ,ָאד ןבעל רימ ןוא ,לביטש רעזדנוא ןגָארטעגּפָארא טָאה
 יז ןַײװ---,ועקנאי ךיז טנָאמרעד -- ,סעיצאגילבָא ןבָאה רימ --

 ,ןעז ייז ליוו ךיא ,רימ
 עפאש רעד ןופ ּפָארא טמענ ןוא עקטערובאט א ףא ךיז טלעטש עייל

 ,סעיצאגילבָא יד טימ עלעטסעק סָאד
 רע .וועקנאי טגָאז -- ,סיוא ןעעז ייז יו ,ןסעגראפ ןיוש בָאה ךיא --

 ,ריּפאּפ ךעלעגייב יד טנעה עקידרענייב עטראדעגסיוא יד ןיא טמענ
 יד טָא--- ןבולק ,ןדָאװאז ,סעטכאש -- ןלעמעג יד ןיא ןַײא ךיז טקוק
 ןעייל טזַײװ רע ---?סָאװראפ טינ טסייוו .קיניײװ ךיא בָאה סעיצאגילבָא
 סע טלאה רע .ךעלקעּפ ערעדנא יד ןופ רענעלק זיא סָאװ ,עלעקעּפ א
 רעבירא ןאד ןיב ךיא---:ךיז טנָאמרעד רע זיב ,גנאל יוזא טנאה ןיא
 ,געט יד ןיא טקנוּפ ןוא ,?ענומָאק רעשזיראּפ , קירבאפ רעד ןיא ןטעברא
 -רעטנוא ךיז ךיא בָאה .עָאװלאה רעד ףא ןבירשעגרעטנוא טָאה עמ ןעוו
 ,ןכָאװ ייווצ ףא לקאכאס ןבירשעג

 ילרד ןגיל ,סעיצאגילבָא יד ןענַײז סע ּוװ ,עלעטסעק ןבלעז םעניא
 א ,עװקסָאמ ןצישאב ראפ לאדעמ א .ןלאדעמ טימ ךעלעקשוּפ עטיור
 ראפ לאדעמ א ןוא דנאלשטַײד ןשיטסישאפ ןרעביא גיז ןראפ לאדעמ
 ,ימ רעקיטומנדלעה

 רע טגערפ--?ןלאדעמ יד ךָאנרעד ןיהא ןעמוק ּוװ ,טינ טסייוו ---
 ,ןעייל אב

 "רעד-- ןשטנעמ עטמיראב ןופ רָאנ ןעמ טמענ ייזומ א ןיא --
 ,.דלעה רעסיורג ןייק ןעוועג טינ ךָאד טסיב וד -- .םיא יז טרעלק

 םעד רע טעוװוערעקראפ-- ,רעדייכ ןיא טנרעלעג בָאה ךיא ןעוו --
 -רעד ,טָאג ןיא טביילגעג ךיא בָאה -- ,גנוטכיר רעדנא ןא ןיא ךערּפשעג
 וַצ רָאנ ןבעל וצ רעטכַײל זיא טָאג א ןָא .ןביילג טרעהעגפוא -- ךָאנ
 ,טְסוּפ .ָאטיג ןוא ןעוועג .טינ ךיא סייוו -- ןבראטש

29 



 רעה רעבָא ,ןעמָאנ רעטוג א טבַײלב ,ןשטנעמ עטוג זיא עמ זא --
 ,םיא יז טעב -- ,ןטכארט וצ םעד ןגעוו ףוא

 טעבראעג גנודנווראפ רעד ךָאנ בָאה ךיא סייב ,טַײצ-עמַאכלימ --
 -- ,לָאק טכאוושענּפָא ןַײז טימ רעטַײװ רע טדער -- ,?טנַארפ-דורט, ןפא
 -רעט יד אב ,דָאװאז ןפא זדנוא אב ןגרָאמירפ א םענייא ןיא ןעמ טָאה
 ,טלאק ןעוועג זיא ךעצ ןיא .יורפ ענעברַאטשעג א ןענופעג ,סנוויױאיָאמ
 וצ טעילוטעגוצ ךיז יז טָאה טעברא רעד ךַאנ .םעראוו -- ןוויוא ןבעל
 ..זאג טימ ךיז טמעטעעגנָא ,ןפָאלשעגנַײא ,לטנעוו א

 יורפ רעד ןופ טױט רעמעראוו ,רעגנירג רעד .ייז ןגַײװש טַײצ א
 ,טכאנאב טעּפש .ןעניז ןופ ןוועקנאי אב סיורא טינ טייג ןוויוא םאב
 -עגפוא ךיז רע טָאה ,ךעלגערטרעדמוא ןרָאװעג ןענַײז ןקעטייוו יד ןעוו
 ,טעב ןַײז ןבעל טגיל סָאװ ,לכיּפעט סָאד ןעמונעג ,רעגעלעג ןופ ןביוה
 ,טּפוטשראפ טָאה רע .ךיק ןיא ליד םעד ףא טײרּפשעגסױא סע ןוא
 יראפ טינ ןבילבעג ןענַײז סָאװ ,ליד ןופ ךעלטלעּפש יד טקעטשראפ
 רעד וצ לקנעב א טלעטשעגוצ רע טָאה ךָאנרעד ,לכיּפעט ןטימ טקעד
 ,טכאמעגוצ טוג ןַײז לָאז יז ,ריט

 טכיולסיורא ןייא ןָא ,ןטסאק רענעסַאלשראפ א ןרָאװעג זיא ךיק יד
 לטנערק סָאד טנפעעג ,ערטקעלע יד ןשָאלראפ טָאה רע .ןסיורד ןיא
 .ןגָארטעגוצ טינ עלעבעווש א רעבָא ,עטילּפ-זאג רעד ןופ

 וועקנאי-- ךיז טקוקעגמורא ,ףָאלש ןופ טּפאכעגפוא ךיז טָאה עייל
 -עג ןיא ,ןָאטעג ףוא בייח א ךיז טָאה יז .ָאטינ רעגעלעג ןַײז ףא זיא
 -נאי .טלארּפעצ ןעוועג ןיוש ריטיךיק יד זיא םורא סעדנוקעס עטלייצ
 ,עטילּפ רעטלאק רעצראווש רעד רעביא ןגיובעגנָא ןסעזעג זיא וועק
 ןָאק סכלעזא ,קיטפאהרָאװיטינ ,ךעלביילגמוא ןעוועג זיא גנווט ןַײז
 ,םעלָאכ ןכעלקערש א ןיא רָאנ ןרעוו ןַאטעג

 טָאה עמ ןוא ,לָאטיּפש ןיא טריפעגּפָא םיא טָאה ?ףליה עכיג , יד...
 יּפָא טינ ןטרָאד ןופ ןיוש םיא ןעמ טָאה םייהא רָאנ ,טעוועטארעג םיא
 ךיוא טָאה ןוועקנאי ךָאנ .סריא ןָאטעג טָאה קנערק ערעווש יד ,טזָאלעג
 -יצ ןיא זיא ,ןברָאטשעג זיא יז ןעוו .טַײצ ןייק טבעלעג טינ ןיוש עייל
 ,ןכאז ןופ לטעצ א--ריּפאּפ עלעגייב א ןגיל ןבילבעג שיט ןפא רעמ
 ,עשורעיעב רעביא טייג ןעמעוו וצ סָאװ ,גנוזַײװנָא ןא טימ

 יזלא רעד--25 עריד רעד ןופ ,ןעװָאקלָאװ ענוועיליסאוו עיראמ
 ."ווָאטאראס , רעטלעק

 -רעכיב יד -- 22 עריד רעד ןופ ,ןענישאבויל שטיוועייסקעלא לעוואּפ
 ,רעכיב יד טימ ןעמאזוצ עפאש

 ,ָאמוירט יד -- 230 עריד רעד ןופ ןעקשטעידאנ
 ךעטסאפ רעד, רעדליב יד-- 40 עריד רעד ןופ ,ןװָאנָארא עשיומ

 ,"ןשריה , יד ןוא "ףָאש יד טימ

 סע ּוװ ,זיוה םענופ םינייכש ךָאנ טרירוגיפ ןבָאה לטעצ םעניא
 ,קלָאפרַאּפ סָאד טניווװעג טָאה

 -ייכש יד ןבָאה -- ..טַײל עקשטיטלא ערעזדנוא ןופ לאפנַײא אזא --
 ,טשעדיכעג ךיז םינ
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 לטיה רעַײט ןששלש;}

 זיא ?עוואּפ ענעדלָאג יד, עירָאטאנאס רעד יָא
 טינ ךיז ראפ ןוא ןא שינעעשעג א ןעמוקעגרָאּפ
 עליפא ,ןגָאז ןָאק עמ ,עקידנטײדאב ןייק רעייז

 וצ ךאס א ריא ןגעוו טינרָאג רעשפע טניול סע סָאװ ,אזא ,עקיטשינ א
 ןעמ טָאה גָאט ןקידרעטניו ןצרוק םענופ ךעשעמ ןיא רעבָא ,ןדייר
 אב ןוא ,ןרעמיצ יד ןיא ןוא ,ריצאּפש ןסייב ,ןסיורד ןיא -- םוטעמוא
 ןקיזָאז םעד טדערעגמורא ןוא טלדנאהאב--לאז-סע ןיא ךעלשיט יד
 -טוג ,ןטאז םעניא .םיא ןגעוו ןסעגראפ טנָאקעג טינ ,לאפוצ ןקניניילק
 טכארבעגנַײרא זיא *עוואּפ רענעדלָאג , רעד ןופ ןבעל ןטרילוגערעגנַלא
 סָאװ ,יד ַײס -- ,טּפאכראפ ןעמעלא טָאה סָאװ ,גנורעדורפוא ןא ןרָאװעג
 -בָארעדראג רעד ןופ ןבױהעגנָא ,לאנַאסרעּפ-ןידאב םעד ַײס ,ּפָא ןעור
 ,שטיווָאלאגעס רעטקָאד-טּפיוה ןטימ טקידנעעג ןוא עיטסאנ עצישטש

 ןייק טינ .לטיה א ןרָאװעג ןלאפראפ זיא בָארעדראג ןיא ןעיטסאנ אב
 םענעי ןופ ,רעטופ-ערטאדנָא ןטוג ןופ ,סנרעטופ א רָאנ ,לטיה טעשַאּפ
 ,פָאק ןפא ןָא סע טוט עמ זא סָאװ ,ןעלטיה עטיציפעד ,ערעַײט ןימ
 טָאה ּוװ .רעגילק ךיוא ,ךיז טכוד ,רָאנ ,רענעש רָאנ טינ ןעמ טרעוװו
 טרעגלאווראפ ךיז ץעגרע סע טָאה רעשפע :ןעמוקניהא טנַאקעג סע
 רעד ןיא ןעמ טָאה ןטכענ ...רעשפע ןוא ,ןכוזּפָא ךָאנ ךיז טעוו'ס ןוא
 טָאה'ס ,ץנעט ןעוועג ןענַײז ךָאנרעד ,םליפָאניק א ןזיוואב עירָאטאנאס
 רעשפע טָאה-- ,םעליוא רעקיטַײז לסיב שּפיה א ןבילקעגנעמאזוצ ךיז
 -נָא :סערצָאי יד ןטיבראפ שינעלמוט ןוא שינעלַײא רעד ןיא רעצעמע
 יּפָארא לעפ רעשיטניה ןופ יצ עקייגיצ ןופ לטיה םענעגייא םעד טָאטש
 .ערטאדנָא עקידסעכלאמ יד רעגנעה םענופ טּפאכעג
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 סָאװ ,עיטסאנ ,עצישטשבָארעדראג יד ,ךעלנייוועג ,זיא קידלוש
 קידנעטש ריא אב זיא בָארעדראג םענופ לריט סָאד ,ןעמעלא טיורט
 עמ סָאװ ,ןעמענ ןוא ןייגנײרא ירפ-ןוא-קנארפ ןעק עמ ,טלארּפעצ
 ןרָאװעג ןלאפראפ טינרָאג לָאמנייק ךָאנ זיא טציא זיב ,סעמע .ליוו
 ,ךעטעש ןטמאצענּפָא םעניא ,טרעטלעעג קַורה ָאד ךיז טָאה עיטסאנ
 ןבָאה ןרעמונ ענעלאטעמ יד ןעוו ,ךָאנ טקנעדעג יז .סרעגנעה יד ןשיוצ
 ץנאלג םעד ןרָאלראפ ייז ןבָאה טציא ,טלקניפעג ןוא טעשטשילבעג ַײנ
 סעיטסאנ ןרָאװעג ךיוא ןענַײז טלקנוטראפ ןוא ,טלקנוטראפ ןענַײז ןוא
 -ַאלסנעּפ א ןיוש יז זיא רָאי ןבלאהרעדנָא .טינ יז טעז ןלירב ןָא -- ןגיוא
 טינ ןטעבעג יז טָאה עירָאטאנאס רעד ןופ רָאטקעריד רעד רָאנ .עקרענ
 "אס ןיא .ןעוועג םיקסאמ ןרעג זיא יז ןוא ,טעברא רעד ןופ ןייגקעווא
 -ביל א ,רעלערוטלוק א זיא םעליוא רעד ,םעראוו ,ןייר זיא עירָאטאנ
 "אקילעד יד ןופ סעּפע ךיוא ןעמ טכוזראפ לָאמא ,רעכעלטנַײרפ-ךעל
 א טייגס ןוא ,ונ .סעקינטרַארוק יד טעװעדָאה עמ עכלעוו טימ ,ןסעט
 טכיר ייג .עקידנעייווצ א יו יוזא זיא ,סיוא טמוק ,עיסנעּפ יד ,טלאהעג
 רעטסיװ אזא ףא ,טַײקכעלמענעגנַאמוא רערעטיב אזא ףא רָאג ךיז
 !בָארעדראג םענופ ךאז א ןרעוו ןלאפראפ לָאז סע-- שינעעשעג

 ,עילאוו רעטסעװשדעמ רעגנוי רעד טימ ןעמאזוצ עיטסאנ עטלא יד |
 טכוזעג לָאמארעדיוו ןוא לָאמאכָאנ ןבָאה ,ףליהוצ ןעמוקעג ריא זיא סָאװ
 יד ףא ןעלטיה עלא ןוא ןעלטנאמ עלא טּפאטעגרעביא ,טרעטשינעג ןוא
 -טסעק עטלעטשעגנָא יד ןיא טקוראפ ןענַײז סָאװ ,םיצייפכ עלא ,סנקָאה
 בָארעדראג םעניא עלעקניוו סעדעי ןגיוא יד טימ טּפיזעגכרוד ,ךעל
 ןגָארטראפ סע ןיא רעמָאט ,לויביטסעוו םעניא ,םיא רעסיוא ךיוא ןוא
 ..ןיהא ןרָאװעג

 לטיה םענערָאװעג-ןלאפראפ םענופ סָאבעלאב רעד זיא עסַײמסיײב
 בָארעדראג םאב לגיּפש ןסיורג ןבעל ןענאטשעג ,שטיווװָאראכאז סירָאב
 ןיוש טלָאװעג םיא טָאה רע סָאװ ,ּפָאק ןטעקאנ ןַײז ףא טקוקעג ןוא
 ,ריצאּפש ןקידנגרַאמירפ ןפא ןייגסיורא יידעק ,ןקעדראפ רעכיג סָאװ
 ,םיא ףא ןעוועג ןיוש זיא רענלָאק םענרעטופ ןטיירב ןטימ לטנאמ רעד
 טינ ןָאק עמ סָאװ ,לגַײװצ בָארג א ןטלאהעג רע טָאה טנאה רעד ןיא
 ,סיפ עטכאוושעגּפָא ראפ ראּפשנָא סלא ןעניד ףראד'ס זא ,ןַײז דעשיוכ
 -רָאּפס יד רעטנוא טכַײרטש סָאװ ,עלעקעטש שירעגנויליוו א זיא'ס
 ,סע טגָארט סָאװ ,ןשטנעמ םענופ םרָאפ עוויט

 אב זיא םענַאּפ סָאד רעבָא .טסינאיּפ א זיא שטיוװַאראכאז סירָאב
 ןַײז ןופ ןשטנעמ אב ךיז טכאמ'ס יו ,טלדייעגסיוא טינ ,ךיילב טינ םיא
 יד ,ןקאב יד טקעדאב טַײקטױר עטנוזעג עשירפ א-- ,ךאפ ןשיטסיטרא
 ,ןרעדָא עבָארג טימ סעינָאלד עסיורג-- עשיכָאלעמלאב ןענַײז טנעה
 טימ טמענ רע יוזאיו ,שעדיכ א זיא'ס .עצרוק ןענַײז רעגניפ יד ,סעמע .

 יוזא ,רעגניפ יד ,סיוא ןאד סעּפע ךיז ןעיצ ייז ,סעװאטקָא יד גנירג ייז
 .ענעמוג יו

 טערט רע .רעטנכייצעגסיוא ןא שטיווַאראכאז סירָאב זיא טסינאיּפ א
 ןיא ,ָאד .גלָאפרעד סיורג טימ קידנעטש ןוא ,ןטרעצנָאק ףא סיורא טּפָא
 ןראפ ,ןטלמונא .טסנוק ןַײז ןזיואב ךיוא ןיוש רע טָאה ,עירָאטאנאס
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 ןא ,לאיָאר רעד טייטש סע ּוװ ,לאז ןיא ןַײרא רע זיא ,טױרבטנװָא
 טָאה רע ,ןענימראב א יװ יוזא ,ךוט ןצראווש א טימ רעטקעדעגרעביא
 לקעד עטשרעטנוא סָאד טנפעעגפוא ,ךוט םעד ןעמונעגּפָארא עילָאוװאּפ
 א ,ןבעל ןיא לָאמ ןטשרע םוצ יו ,רעכיז טינ ,קעד עטשרעבייא יד ןוא
 ןצראוש א ,שיואלק ןסַײװ א רעביא רעגניפ א טימ ןַאטעג פאלק
 ,לָאר רעד ןיא ןַײרא רע זיא ךָאנרעד ןוא ,שיוואלק

 סונעג םענעגייא בילוצ ,ךיז ראפ זיולב ןריציזומ טלָאװעג טָאה רע
 ןרעיוא יד ןָאט טעלג א ,טנעה יד טימ ןָאט טעברא ןא ,ןגינעגראפ ןוא
 ןיא זַײװסערצױא םיא אב ןגיל סָאװ ,סעידָאלעמ יד ןופ רענייא טימ
 ףעקידנעורּפָא רעד רעבָא .ןליּפשסיױא ייז לָאז רע ,ךיז ןטעב ןוא ןרָאקיז
 טָאה ,טַײצ יד ןָאטוצניהא ּוװ טָאה רע סָאװ ,רעטיירפרעד א ,םעליוא
 טנָאקעג טינ ןיוש ןעמ טָאה ,יוזא דלאביוו ,לאיָאר םעד טּפעלקאב ןיוש
 רעסיוועג א טל ןליּפש טזומעג טָאה עמ .סָאװייבא טימ ןעמוקּפָא
 עלַײװ א ךָאנ .רעיושוצ ראפ ,טרעצנָאק א ףא יװ יוזא ,םארגָארּפ
 יד; סיקסווָאקַײשט ןליּפש ןעמונעג שטיווָאראכאז סירָאב טָאה ןטכארט
 ,"רָאי ןופ ןטַײצ

 ףא יינש סנפיוה טימ רענעדָאלאב ןוא רענעגנאהאב א ,דלאוו רעד
 ןפא ,ריא רעטניה ןוא ,זַײא ןיא עטעווָאקראפ א ,עגלָאװ יד ;ןגילװצ יד
 -יפ עטלּפענראפ יד טימ לפרעד סָאד ,גערב ןרעקירעדינ ןקידנגעקטנא
 -ָאנאּפ עטרעווילגראפ רָאנ ,ענייש עקיזָאד יד-- סעּפולס יד ףא ךעלרע
 טָאה ,לאז םענופ רעטצנעפ עסיורג יד ךרוד ןעזעג ךיז טָאה סָאװ ,םאר
 ןוא לאז ןיא .טסינאַיּפ םענופ טנעה יד רעטנוא טבעלעגפוא יװ יוזא
 ןבָאה'ס ,ראוונאי ןופ טסערפ יד ןעגנולקעג ןבָאה ,ןסיורד ןיא ,ןטרָאד
 ןבָאה טראצ ךעלנייװעגרעסיוא ,לארוועפ ןופ ןטניו יד טעוועשובעג
 יו ,טרעהעג טָאה עמ ןוא ,ךעלטכיליזטא עקידנעַײט יד ןכָארבעג ךיז
 ,טראמ שעדיוכ ןיא קורב ןפא סנּפָארט יד ןלאפ ןוא ּפָארא ןעניר סע

 ןופ ןעמוקעגנַײרא זיא סָאװ ,שטיוװָאלאגעס רעטקָאד-טּפױה רעד
 "אב טינ טָאה עמ סָאװ ,רענעגָארטעגפוא ןא ,לויביטסעוו ןיא ןסיורד
 "ןוא-קור ןכָארבעג טינ ריש טציא טָאה רע ,דמאז טימ געוו םעד ןטָאש
 טָאה רע ןעוו ,טכארבעגפוא רעמ ךָאנ ןרָאװעג זיא ,שטילג ןפא דנעל
 -ירעהעג רעד ןיא טינ לאיָאר ןפא טעשזדנעבערעט עמ זא ,טרעהרעד
 רעד גנוקרעמאב עגנערטש א ןכאמ טלָאװעג ןיוש טָאה רע .טַײצ רעק
 ןבילבעג זיא רע רָאנ ,סערייקפעה אזא טביולרעד יז סָאװ ,ענרושזעד
 ףורא רעגניפ ץיּפש יד ףא רע זיא ךַאנרעד ,ליומ טנפעעצ א טימ ןייטש
 ייוװצ טימ קידנטלאהרעטנוא ,לאז ןיא ןַײרא ןוא קָאטש ןטייווצ ןפא
 -ראפ ןופ ןלאפּפָארא טנָאקעג ןטלָאװ ייז יו טארוקא ,ןלירב יד רעגניפ
 -גאלק עכלעזא ךָאנ רע טָאה ,ָאד טייטש לאיָאר רעד טניז ;גנורעדנווו
 .טכארבעגסיורא טינ ךיז ןופ ןעג

 -עג שטיוװָאלאגעס טָאה געט עקידרעטַײװ יד ןיא ןוא ןגרָאמ ףא
 רעדיוװ ,דנאנאכָאנ ָאש א םאנפוא ןפא ןשטיוװָאראכאז סירָאב ןטלאה
 יעגסיוא םיא סַײנאב ,טנוזעג ןיא ךיז טליפ רע יוזאיו ,טגערפעגסיוא
 ןטשרעדָאפ ןיא טציז סָאװ ,רעטסעוװשיטעיד יד .רעווייא ןדעי טּפאט
 -טלאטש א ,ןָארט א ףא יװ יוזא ,לקנעב ךיוה א ףא רעמיצד-סע םענופ קע
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 -עג ןֹוא זַײּפש רעטנוזעג ןופ גנורעּפרעקראפ ןימ א ,עקידנעילב א ,עֹנ
 -אזכאוו ריא ,ערעדנא ףא יװ ,רעטּפָא טדנעוועג טָאה -- ,סנגָאמ עטנוז
 יד ןופ ןדירפוצ רע זיא יצ ,ןפערט קידנלעוו ,טסינאיּפ ןפא קילב ןעמ
 "עג םיא ןבָאה סעקטנאיציפָא יד :םיא טגנאלרעד עמ סָאװ ,ןטכירעג
 ןעמוקעגוצ ןענַײז יז ןעוו ,לָאמ סעדעי ןעלכיימש עדימ ערעייז ןעקנַאש
 ,ץאט ןטלעטשעגנָא לופ ןטימ לשיט ןַײז וצ

 עריא רעבָא טניולאב יז ,סענָאברָאק טרעדָאפ ,ןעמ טגָאז ,טסנוק יד
 ןרָאװעג זיא שטיוװָאראכאז סירָאב .טנאה רעלופ רעד טימ רעניד עַײרט
 .שטנעמ רעטסצעשעג ןוא רעטסרעלוּפָאּפ רעד עירָאטאנאס רעד ןיא

 יעג ןיא רע .ןרעװ ןלאפראפ לָאז לטיה ןַײז דָארג זא ,ןפערט ףראד
 -עג זיא דלודעגמוא ןַײז ןוא ,בָארעדראג ןבעל לגיּפש םאב ןענאטש
 ךַײלג ןבָאה סָאװ ,עקידנעורּפָא יד ןופ ליפעגטימ ןטימ ןעמאזוצ ןסקאוו

 "עג רעמענעגנָאמוא רעד ןגעוו ,ןיילא םיא ןופ עקאט ,טסּוװרעד ךיז
 .שינעעש

 -סיוא ןַײז טול ,ןָאטנָא ליײװרעד טגיילעגרָאפ םיא ןבָאה טַײלעגנוי
 יוזא ןייגאב ךיז ןלעװ ייז ,ליו רע סרעייז לטיה א ראפ סָאװ ,לאוו
 ןטסעמנָא ןבעגעג םיא טָאה קיװָאסאמ רעד .רָאה עגנאל ןבָאה ייז ,ךיוא
 -אכאז סירָאב .ןביוא ןופ עלעזדנערפ ןטיור ןטימ עלעטיה ןלָאװ ןַײז
 לגיּפש ןיא קוק א טּפאכעג ,ּפָאק ןפא ןגיוצעגפורא סע טָאה שטיוװָאר
 ,קרעט א יװ ,ןעזעגסיוא טָאה רע .ןרָאװעג ןלעפעג ןיילא ךיז זיא ןוא
 ייכ א ןבָאה ,ןטניה ןופ ןענאטשעג ןענַײז סָאװ ,ךעלדיימ רַאּפ א ןוא

 טָאה שטיװָאראכאז סירָאב .סע ןענָאק ךעלדיימ יװ יוזא ,ןָאטעג עקיכ

 .סָאבעלאב םעד עלעזדנערפ ןטימ לטיה סָאד טרעקעגמוא קנאד א טימ
 קיניזימ רערעַײט א ,דניק א יװ יוזא ,סַײנאב ןוא לָאמארעדיוװ טָאה רע

 טקידיילאב טשינמוא ןוא טסיזמוא טָאה עמ ןעמעוו ,עכָאּפשימ רעד ןיא

 ףא קילב ןטערומכראפ ןַײז טדנעװעג ,שעפענסעמגא טפאשראפ ןוא

 -אב ךיז טייהרעקידעבעל ןעוועג ןרעג ַײברעד זיא ענעי ןוא ,ןעיטסאנ

 ןעוו ,בָארעדראג ןצנאג םעד ןבעגעגּפָא טלָאװ יז ,דרע רעד ןיא ןבָארג

 ןכוזּפָא ךיז לָאז לטיה ענעדנווװװשראפ סָאד זא ,רעריא ןַײז לָאז רע

 קידנעגנילק א טרעהרעד ךיז טָאה--!סנַײמ טמענ ,עגעלָאק --

 בלאה א ןכאמ וצ ךָאנ בָאה ךיא -- .לויביטסעוו ןצנאג ןרעביא לכלעק

 םאב ןייצ יד ןרעיוב וצ רָאפ רימ טייטש ךָאנרעד ,ןרודעצָארּפ קילדנעצ

 ןָא לַײװרעד טריצאּפש ןוא ענאקעמ טינ רימ עשז טַײז ...רעטקָאדנייצ
 !לטיה ןַײמ טימ רָאנ ,רימ

 ,שטיװָאנָארא לעװאּפ ,ןעירשעגסיוא סָאד טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד
 ןטימ ןטוכעמ לקיטש א םוראיוזא זיא ןוא גנאזעג ןופ רערעל א זיא

 יייא ,וועשָאכ ןוא רעלוּפָאּפ רעקיניײװ ,ךיז טייטשראפ ,זיא רע .טסינאלפ

 -אס רעד ןיא עלא ךיוא ןענעק םיא רעבָא ,שטיוװָאראכאז סירָאב רעד

 א טימ ןוא ּפָאק ןפא ךילּפ ןשּפיה א טימ ,רעקשטירעדינ א .עירָאטאנ
 ,לופ םוטעמוא ךָאד רע זיא ,גנאג םעד םיא טקירעוװשראפ סָאװ ,לכַײב
 -נעגנילק ןַײז ןעמ טרעה דימָאט ,ןפיול ץעגרע םיא ןעמ טעז קידנעטש

 -רוקסקע עלא ןיא לײטנָא טמענ רע .לָאק ןיד ,קישטיווק לסיב א ,קיד

 -רעד טלאפ ,ךעלדיימ עגנוי טימ טצנאט ,ןעגנולַײװראפ עלא ןיא ,סעיס
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 ןוא עקטעלבאט א ּפָארא קילַײא טגנילש ,לוטש א ףא טכאמנַא ןיא ךָאנ
 טלייצרעד ןוא לזַײרק א ךיז םורא ףיונוצ טלמאז רעדָא רעטַײװ טצנאט
 ,סעסַײמ

 -סיפ עצרוק ענַײז ףא ןפָאלעגקעװא שטיװַאנָארא לעוואּפ זיא טציא
 וצ -- ןַײרא ןטכאטאה-ןדיינאג ןיא וצּפָארא ןריפ סָאװ ,ּפערט יד וצ ךעל
 ,ןשזאסאמ עקידנעלטרעצ יד וצ ,ןעמָארטשיָאיב יד וצ ,סענאוו-לייה יד
 ןופ ןעמונעגּפָארא עסַײמסייב ,קידנעמעטעּפָא טכַײל ,טָאה עיטסאנ ןוא
 רָאה א ףא לטיה א ןשטיוװָאראכאז סירָאב טגנאלרעד ןוא רעגנעה א
 -עגסיוא טוג ןופ -- םענערָאװעג-לאפראפ םעד ןופ סרעגרע ןייק טינ
 יגופ ןטײרב םענייש א טימ ,סניױרב א ךיוא ,רעטופ ןטעברא
 יד טימ ןביוא ןופ ענעדנובראפ ,ךעלּפעל-ןרעיױא עגנאל טימ ,טנרָאפ
 ,ףיילש א ןיא ךעלדנעב

 טינ טָאה סָאד רעבָא ,רעסערג רעמונ א טימ ןעוועג זיא לטיה סָאד
 זא ,רעסעב עליפא זיא'ס ןוא ,טסָארפ א זיא ןסיורד ןיא ,טכאמעגסיוא
 עלאקיזומ עראבליפ יד רעביא רעקירעדינ לסיב א ּפָארא ךיז טזָאל'ס
 ,טנקסאּפעג ,ךיוא טסינאיּפ רעד ןיילא ןוא ,עלא ןבָאה לאלכיב ,ןרעיוא
 א טימ זיא שטיוװָאראכאז סירָאב ןוא ,רעייז םיא טסאּפ לטיה סָאד זא
 -גערעט םעד ןכאמכרוד ןעמונעג ,ןריצאּפש קעווא עינאּפמַאק רעצנאג
 ,עירָאטאנאס רעד ןופ ריט רעד אב ןָא ךיז טבייה רעכלעוו ,רוק
 טעווערעקראפ ןוא רעטייווצ א ,יילא ןייא רעביא קעווא ךיז טלגנעלש
 םוצ -- שיניפ םוצ סיורא טריפ סָאװ ,עקשזעטסי-דלאוו רעגנאל רעד ףא
 ,גערב-ךַײט

 זיב טזילרקעג ,לָאמ ןייא טינ טכאמעגכרוד רע טָאה רוקנערעט םעד
 טינ זיא ּפָאק ןפא לטיה סָאד זא ,ןסעגראפ רָאג קידנבָאה ,טַײצ-קיטימ
 ןעגנאגעג ןוא רעטיילגאב ענַײז ןופ טרעדנוזעגּפָא ךיז טָאה רע .סנַײז
 סָאװ ,יינש ןשירפ םענופ ךעייר םעד ךיז ןיא קידנּפאזנַײא ,,ןיילא
 ,זיא עלעדענ סעדעי-- ,רעמײבלדָאנ יד ןופ ןגַײװצ יד טלרעּפאב טָאה
 -עּפ עכלעזא רעמ סָאװ ךיז ףא ןזיּפשוצפורא ןרָאװעג ןפאשאב יװ ,טכוד
 --- דלאוו ןיא טרעהעג ךיז טָאה סָאװ ,גנאלק רעדעי -- ,ךעלעיינש-ךעלער
 ןופ ןרעה וצ םיוק ךרָאש א ,לגַײװצ א ןופ ךָארבנַײא רעקידמעצולּפ א
 ,סיפ עמאס יד אב ןעגנורּפשעגַײבראפ םעצולּפ זיא סָאװ ,עקרעוועוו א
 ינשאּפערָאה עדייב-- ןטייוצ א טימ ץלָאהקיּפ ןייא ןופ ףורעביא ןא
 ןפא ץעגרע ,טרָאד ךיז אב --- רעטייווצ רעד ,םיוב ןַײז ףא רענייא ,סעק
 ץלא זיא סָאד -- ...ערָאק עטרעווילגראפ יד ןעביוד ,ןקיּפ ,םיוב ןרעדנא
 "אז סירָאב ןוא ,ןשיוואלק יד ףא ןליּפשסױא ץלא סע ןָאק עמ ,קיזומ
 ךיז ןופ ךיז ןגעוואב סעקשטנעה ענרעדעל יד ןיא טנעה סעשטיווָאראכ
 רע .עידָאלעמ א סעּפע ןופ בײהנָא רעד טגנעה ןּפיל יד ףא ןוא .ןיילא

 ןקיזָאד ןפא ,סעמע .רָאטיזָאּפמָאק א ךיוא רָאנ ,טסינאיּפ א רָאנ טינ זיא

 "ןיורק ןַײז ןבַײרשוצנָא ךָאנ טפָאה רע ,יוזא טינ םיא טקילג טיבעג
 סָאד טרעשאב םיא זיא רעשפע .ןרעטישרעד ןעמעלא טעוװ סָאװ ,קרעוו
 ...עירָאטאנאס ןיא ,ָאד טָא ןבַײרשנָא עקאט קרעװ עקיזַאד

 -גגייא רעד ןוא ,טמיורטעג ןוא טריצאּפש טָאה שטיווָאראכאז סירָאב
 םעניא ןסעזעג לַײװרעד זיא ,שטיװָאנָארא לעוװואּפ ,לטיה םענופ רעמיט
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 ךיוא טָאה רע .טראוועג ןוא לוטש רענרעדעל רעפיט א ןיא לויביטסעוו
 -ענ יד ןעַײכטָא ,טפול רעשירפ טימ ןָאט םעטע ןא ןייגסיורא טלָאװעג
 -עגמוא ןסיורג ןייק .רעטקָאדניײיצ ןכָאנ ןוא ןרודעצָארּפ יד ךָאנ עמָאש
 -טנא טינ טעװ רוקנערעט רעד ,ןזיוואבסיורא טינ רעבָא רע טָאה דלוד
 -ונעגסיוא טָאה לטיה ןַײז דָארג סָאװ ,טרינָאּפמיא םיא טָאה סע .ןפיול
 עָאנאה ,ךעלטנעק ,ךיוא םיא טָאה'ס ןוא ,טסינאיּפ ןטמיראב םאב ןעמ
 ןדייר וצ סָאװ ןגעװ עמעט עשירפ א טנַײה טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג

 עקילָאצליפ סעשטיװָאנָארא לעװאּפ טסייוו עירָאטאנאס עבלאה א
 םורא טָאה טציא .ןבעל ןיא טריסאפ םיא טימ ןבָאה סָאװ ,סעטכישעג
 א טרעהעגסיוא ןבָאה עקינייא .לדער ץנאג א טלמאזראפ ךיוא ךיז םיא
 -ָאנָארא לעוואּפ .ןעמוקעגרעטנוא ןענַײז ערעדנא ,קעווא ןוא עטכישעג
 א ,ןטייווצ א וצ ,רערעהוצ ןייא וצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טָאה שטיוו
 "וצ ייוצ .טַײקמאזקרעמפוא ןַײז טימ ןטימעגסיוא טינ םענייק ,ןטירד
 ילעוו ,עילאוו רעטסעװשדעמ יד-- עקידנעטש טאהעג רע טָאה רערעה
 -עלפ טימ לקײטּפא ריא אב ךיז טקילַײװגנאלעג ןוא ןענאטשעג זיא עכ
 ןסעזעג זיא סָאװ ,עיטסאנ ןוא ,סעצילָאּפ יד ףא סעקשָארּפ ןוא ךעלעש
 .ןעלטנאמ יד אב בָארעדראג םענופ רעיראב ןרעטניה עטגרָאזראפ א

 רעד ןיא קילגמוא ןא רימ טימ ןפערט ןעוועג טינ לָאז סע ןעוו --
 ןרעביא ןגָארטעג ךיז לָאק סעשטיװָאנָארא לעוװאּפ טָאה -- ,טַײהדניק
 -יקוצ רעטסדנימ א ראפ ןבָאה עריומ ןפראד טינ לָאז'כ -- ,לויביטסעוו
 ,ןרָאװעג ןלעפעג יוזא םיא זיא סע דלאביוו ,לטיה ןַײמ ךיא טלָאװ ,גנול
 קנעדנָא ןא ןבָאה רע לָאז .ןשטיװָאראכאז סירָאב ןעקנָאשעג לאלכיב
 א ראפ ןטיה ךיז ףראד ךיא רעבָא .ןגעלָאק ךָאד ןענַײז רימ .רימ ןופ
 טָא ןַײװדניק רימ טימ טָאה ןּפָארטעג ..רעַײפ א ראפ יװ ,גנוליקוצ
 ;סָאװ

 ךיז סאלק ןַײמ ןופ עלעדיימ א טימ ךיא ייג טכאנראפ לָאמנייא
 --ןוא ,גראב ץיּפש ןפא ףורא ןרעטעלק רימ .ךעלטילש ףא ןשטילג
 ןבָאה םיקיזאמ סָאװ ,בורג רעשיפלָאװ א ןיא ןילרא ןלאפ --!ךאררט
 רימ .ןעז טינ יז לָאז עמ ,ךעלגַײװצ טימ טקעדראפ ןוא ןבָארגעגסיױא
 ןופ ןוא ,ןּפאכוצנָא ךיז סָאװ אב ָאטינ זיא ,ןעקבאראקסיורא ךיז ןליוו
 -ניא ןטָאשראפ רימ ןרעוו טָא-טָא ,יינש סעבילה זדנוא ףא ןלאפ ןביוא
 ןענַײז סעכָאלוצ ףא יוװ .ךעיוק טעַײטס סע לפיוו ,ןעַײרש רימ .ןצנאג
 -וקעגרעטנוא זיא לזאמ רעזדנוא ףא .ןעגנאגעצ ןיוש ךיז רעדניק עלא
 טוג ךָאנ ןבָאה רימ .טּפעלשעגסיורא זדנוא ןוא יורפ ערעטלע ןא ןעמ
 ,.םזיטאמווער טימ ןוא גנודניצנַא-ןעגנול א טימ לקאכאס -- ןטינשענּפָא

 סָאװ ,םיטש יד ..עקטעלבאט א ,עקשטילאוו ,עטיב ,רימ טיג
 ראפ יו ,רעמ טבעלעגרעביא ענעגייא ענַײמ עלא ןבָאה ריא ראפ
 -טעלבאט יד ןעמענַײא ןכָאנ ןלייצרעד טצעזעגרָאפ רע טָאה -- ,ץלא
 טַײצ שעדיוכ א רעבָא ,רעירפ יװ ,ןבילבעג עקפאד זיא םיטש יד -- ,עק
 רימ אב ןעוועג ןָא זַײװדניק ןופ זיא ןעגניז ...קירעזייה ןעוועג ךיא ןיב
 ףא ןטָארטעגסיױרא ךיא ןיב סאלק ןטשרע ןיא ןיוש .סעיכ עצנאג סָאד
 טינ ךיז טָאה רימ ןָא ,סנגרָאמירפ-רעדניק עלא ףא ,ןטנוװָא-לוש עלא
 רעַײנ א :סעכאנ טּפעשעג טָאה עמאמ יד .טרעצנָאק ןייא ןייק ןביױהעגנָא
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 א טימ לוש יד טקידנעראפ בָאה ךיא .דניקרעדנּוװ א ,ץעפייכ עשאי
 רָאכ ןַײמ ..ךיוא ןעגניז רעדניק ירד ענַײמ עלא .גנאזעג ףא "ףניפ,
 ראפ גנאל טינ ...קסראיָאנסארק ןיא ןוא קסריביסָאװָאנ ןיא סיורא טערט
 -גאמ-יטנאכ ןיא ןטָארטעגסיױרא רימ ןענַײז עירָאטאנאס ןיא ןעמוק ןַײמ
 סָאד ןגָארקעג עקאט ךיא בָאה ןטרָאד ,וועגא .זילרק ןלאנָא;צאנ רעקסייס
 ..ןלעפעג יוזא טסינאַיּפ םעד זיא סָאװ ,סנַײמ לטיה עקיזָאד

 ןוא ןָאטעג ץפיז א עיטסאנ טָאה -- ,ןעמוק דלאב ןיוש טצוװ רע --
 יז .ףלעװצ אב ןטלאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,רעגייז ןפא קוק א ןבעגעג
 םעד שטנעמ א ןָאק ריא רעביא סָאװ ,קידלוש קראטש טליפעג ךיז טָאה
 ,ןריצאּפש ןסיורד ןיא סיורא טינ ןגרָאמירפ ןצנאג

 שטיװָאנָארא לעוואּפ טָאה -- ,ןריצאּפש וצ טַײצ ןבָאה ךָאנ לעוו'כ --
 -רעד סעּפע ךָאנ רע לָאז סָאװ ,ןָאטעג טכארט א טָאה רע .טקיוראב יז
 ןגעוו עטכישעג עַײנ א ןבױהעגנָא ןוא ,טנעמָאמ םוצ טסאּפעגוצ ,ןלייצ
 זיולב טָאה רע לָאמ לפיוו ןוא טעוונאגאב םיא טָאה עמ לָאמ לפיוו ,םעד
 יה ,טעוונאגאב םיא טָאה עמ זא ,טניימעג

 טימ ךימ ןעמ טרימערפ רָאי ייווצ ןיא לָאמ ןייא ךעלטינשכרוד --
 רעקיסאלקטשרע ןא ןיא טורענּפָא ןעוו-טינ-ָאד ךיא בָאה .עקווַאיטוּפ א
 ,ןרָאדירָאק יד ןיא ,גנאגנילרא םאב :ענרושזעד -- םוטעמוא .עירָאטאנאס
 ןלאפראפ :רָאפ ךיז טלעטש ןוא .,ןלויביטסעוו יד ןיא ,ןקָאטש יד ףא
 ,ןשטנעמ ראפ ןוַײװ ךיז ףראד ךיא ןכלעוו ןיא ,גוצנָא רעד ןרָאװעג
 טעיָארעגרעביא בָאה ךיא .סעמאד טימ ןצנאט ,ןטנוװָא ףא ןטערטסיורא
 טיג ,ךיז טכוד ,ןענַײז קאשזדיּפ א ןוא ןזיוה רָאּפ א .ןאדָאמעשט םעד
 ,עפאש רעד ןיא ךוז ,ןאדָאמעשט ןיא ךוז ךיא רָאנ ,לּפעק-עקליּפש ןייק
 ןיא םינייכש ענַײמ !קיטראפ ןוא ,ָאטינ --- טעב ןרעטנוא ,טעב ןיא ךוז
 --רעטייוצ רעד ,רעטנרעלעג א ,םָאנַארטסא ןא רענייא -- עטאלאּפ
 ךיא ,טגָאז םָאנָארטסא רעד ,טימ רימ ןליפ ןוא ןכאל -- רעבערגנליוק א
 .דרע רעד רעטנוא ןכוז לָאז'כ ---רָאיטכאש רעד ,למיה ןפא ןכוז לָאז
 סָאד .ווירב א ןוא לקעּפ א ןָא רימ טמוק םורא ןכָאוװ ייווצ ןיא טשרע
 סָאװ ,יז טבַײרש ,טינ יז טרעדנוושס .רימ ראפ ךיז טקידלושטנא בַײװ
 א טסיב וד ,גוצנָא םעד ןעמענוצטימ ןסעגראפ בָאה ,סע טסייה ,ךיא ,וד
 טנָאקעג ,סע טסייה ,יז ,ךיא בָאה יוזאיו רעבָא ,ךעלאמ רענעגָארטעצ
 ?ןבעגטימ םיא ןסעגראפ

 ןא ןָא טצעזעגרָאפ שטיװָאנָארא לעוװאּפ טָאה -- ,ןרָאיײיװוצראפ
 זיא סָאװ ,ךאז עלופטרעוו א ןריווועגנָא עקאט ךיא בָאה -- ,סַײרעביא
 בָאה ךיא .ןסעמערעדפא טעוונאגעגוצ רימ אב יז טָאה עמ ,עצמינעב טינ
 -קעווא רימ ןבעל לקנעב ןקידייל ןפא ןוא זיוה-עפאק א ןיא ןסיבעגוצ
 -סיוא ענעטלעז א ,רעדילסקלָאפ רעציוא ןא ,טכארּפ א---ךוב א טגיילעג
 ןוא .קסראיָאנסארק ןיא ןעקנָאשעג רימ סע טָאה עמ .ןטָאנ טימ עבאג
 ריד אֹנ :ןגָאז רימ טלָאז ריא זא ,רעַײט יוזא רימ אב ןעוועג זיא'ס
 סכלעזא .ןבעגעגּפָא טינ סע ךיא טלָאװ ,ּפָא סע ביג ןוא לבור טנזיוט
 זיא סע ,רעטגיילעגפוא ןא עפאק ןופ סיורא ייג ךיא .ןגירק וצ טינ זיא
 ..רישזיריד ךיא ,טנעה יד טימ ךָאפ ןוא ייג ךיא ,ןצראה ןפא טוג רימ
 ןא ,ךיא ליפרעד ,סאג עצנאג יד ןעגנאגעגכרוד ןיב ךיא ןעוו טשרע
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 ןסעגראפ בָאה'כ זא ,ךיז ּפאכ ךיא ןוא ,טנאה רעד ןיא רימ טלעפ סעּפע
 ץנאג רעביא ..לקנעב עקידייל סָאד ּפאט ,קירוצ ףא ףיול'כ .ךוב םעד
 ןרעקמוא טעב'כ זא ,ןעגנודלעמ ןעגנאהעגסיוא ךיא בָאה קסראיָאנסארק
 ,סיוא טזַײװ ,ווענאג רעד רָאנ ,גנוניולאב רעטסכעה רעד ראפ ךוב םעד
 ,ןפורעגּפָא טינ ךיז טָאה רענייק .רעגניז רעטוג א ןיילא זיא

 רעטייווצ רעד ךָאנ עסַײמ ןייא קידנלייצרעד רעהפוא ןָא ,יוזא טָא
 לעװאּפ טָאה ,עקטעלבאט א קידנעגנילשּפָארא טַײצ וצ טַײצ ןופ ןוא
 עשרעקעטָאילביב יד .ןשטיווָאראכאז סירָאב ףא טראוועג שטיװָאנָארא
 ,ןענעייל םוצ רעכיב ןבעגסיורא םעד ץוכ סָאװ ,עירָאטאנאס רעד ןופ
 -ןאבנזַײא ןַײא ,לשָאמעל ,טפיוק ,ןטכילפ ערעדנא סיוא ךָאנ יז טליפ
 קיטשירפ ךָאנ ןיא ,ּפָא ןרָאפ עכלעוו ,סעקינטרָארוק יד ראפ ןטעליב
 א טסינא;ּפ םענעטילעג ןראפ טכארבעג ןוא טָאטש ןיא ןרָאפעגקעװא
 -וצנָא סָאװ-סעּפע שטָאכ ןבָאה לָאז רע --- עקנאבוק ענרעטופ עטעשָאּפ
 -כרָאפ רערעדנוזאב א טימ לטיה עַײנ סָאד טָאה עיטסאנ ,ּפָאק ןפא ןָאט
 טעװ שטיװָאראכאז סירָאב רָאנ יו :ךיז ןבעל טגיילעגקעווא טַײקיט
 ,טנאה וצ טנאה ןופ ןבעגרעביא םיא סע יז טעװ ,ןעמוק

 ,ןזיוואב ךיז טסינאיּפ רעד טָאה ךעלדנע
 -אכאז סירָאב --!ןסיורד ןיא טנַײה זיא לופרעביוצ ,ךעלרעדנּוװ --

 טלָאװעג ןיוש טָאה רע .לטנאמ םעד ןעיטסאנ טגנאלרעד טָאה שטיווװָאר
 םיא זיא סע .טרעלקעגרעביא םעצולּפ רָאנ ,לטיה סָאד ןָאטסיױא ךיוא
 ןלעפעג קראטש םיא זיא סָאװ ,קנאדעג רעטַײשראפ א ּפָאק ןיא ןילרא
 זיא סָאװ ,רע יװ ,שטנעמ אזא זא ,ןָאטעג טכארט א טָאה רע .ןרָאװעג
 לָאמ ןייא ,לָאמא ךיז געמ ,טצעשעג-ךיוה ןוא וועשָאכ יוזא ןעמעלא אב
 ןפיוא-םושעב ןענָאק ערעדנא סָאװ ,סכלעזא ןָאט ןעניגראפ ,ןבעל ןיא
 סָאװ ,דניז עניילק יד ןַײז לכיומ ןעמ טעװ םיא .ןביולרעד טינ סע ךיז
 יװ ,םעד ןגעוו ןלייצרעד רַאג רעשפע ךָאנ טעוו עמ .ןייגאב טעוו רע
 ...לציּפש קיניזפראש ,גולק א ןגעוו

 -ָארא לעוואּפ ףא ךיוא םעכיוסעב ,םענייק ףא ךיז קידנקוקמוא טינ
 -ָאראכאז סירָאב טָאה ,טקרעמאב טינרָאג םיא טלָאװ רע יוװ ,ןשטיוװָאנ
 ןייג ךיז טזָאלעג ךַײלג ּפָאק םענעסיראפ-ךיוה ןפא לטיה ןטימ שטיוו
 -ראפ א זיא שטיװָאנָארא לעוװואּפ ,רעמיצ ןיא ךיז וצ לויביטסעוו םענופ
 טייהרעמוטש ןוא טגָאיעגנָא םיא ,לוטש ןופ ןעגנורּפשעגפוא רעטרעדנּוװו
 םענַײז קילב ןטימ רָאנ זא ,קידנלעוו יוװ ,וצפורא ןגיוא יד ןביוהעגפוא
 ,םענַײז ףא ּפָאק סמענעי ןופ ןרעװ טלקעּפעגרעבירא לטיה סָאד לָאז
 ,קידנסיוו טינ טכאמעג ךיז טָאה שטיווָאראכאז סירָאב

 א שטיװָאנָארא לעוואּפ טָאה --?טריצאּפש ,סע טסייה ,ריא טָאה --
 רעייז ןַײז טנַײה עקאט ףראד סע -- .טלמרומעגסיורא רענעריולראפ
 ,ןסיורד ןיא טוג

 טלָאװעג ןוא שטיווָאראכאז סירָאב טרעפטנעעג טָאה -- !קיטכערּפ --
 ,ןעמ טניימ םיא טינ יוװ ,רעטַײװ ןייג

 -ַארא לעוװואּפ ןרעהוצנָא ןבעגעג טָאה -- ,טַײצ-קיטימ ןיוש זיא'ס --
 ףראד'כ ,רעטעּפש ָאש רעבלאה א טימ ןסע לעוו'כ רָאנ -- ,שטיוװָאנ
 .ןָאזַא לסיב א טימ ןָאט םעטע ןא ךיוא ךָאנ
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 ,טייהרעטנוזעג טמעטע --
 ,.,רעבָא ,ָאי --
 ,,?רעבָא סָאװ --
 !לטיה סָאד ?סָאװ טסייה סָאװ --
 ?סרעַײא זיא סע --
 ..?ןעד סנעמעוו --
 ,לטיה ליווו א .ראבקנאד רעייז ךַײא ןיב'כ .סרעַײא עקאט ,ָאי ,ךא --

 ..ןבעגּפָא טינ ךַײא סע לעוו'כ רעבָא
 לטיה רעַײא זא ,קידלוש ךיא ןיב סָאװ .עדאווא טסאּפש ריא --

 ?ןרָאװעג ןלאפראפ זיא
 ..קידלוש טינ ךיוא ןיב ךיא רעבָא ,קידלוש טינ טַײז ריא --
 סירָאב ןיא טקוקעגנַײא ךיז לָאמאכָאנ טָאה שטיװָאנָארא לעוואּפ

 ,ןסאּפש לָאז שטנעמ רעד זא ,טַײדנָא םוש ןייק .םענָאּפ סעשטיווָאראכאז
 ,לכיימש ןטסדגימ םענופ ןעמיס א ןָא ,טכיזעג ןסָאלשראפ א

 -עגרעטנוא זיא-- ,לטיה טוג א ךיוא .סרעדנא ןא ריא טָאה טָא --
 ,עלעקנאבוק םעד טימ עיטסאנ ןפָאל

 -עגקעווא שטיווָאראכאז סירָאב טָאה -- ,טינ ךיא גָארט סכלעזא --
 ,טנאה רעד טימ טכאמ

 ןא ןַײז ךַײא סע לָאז ןוא ,ךַײא סע קנעש ךיא .,סנַײמ טמענ ,טוג --
 -וועגנילק ןַײז טימ ןעירשעגסיױא שטיװָאנָארא לעוואּפ טָאה -- !קנעדנָא
 יד ןוא עיטסאנ זא ,ןצראה ןצנאג םענופ ,קיטומטוג יוזא רָאנעט ןקיד
 -כיס ןכָאנ טנלָאפעגכָאנ ןבָאה סָאװ ,עקירעביא עלא ןוא רעטסעוושדעמ
 | ,טכאלעצ ךיז ןבָאה ,ךעס

 ןקילב ןפרָאװעג ךעלשיט עלא ןופ ךָאנרעד ןעמ טָאה לאזיסע ןיא
 יד ךיז ףא טליפעג טָאה רע .טסינאיּפ רעד טציז סע ּוװ ,לשיט םוצ
 עטָאראכ ןיוש טָאה רע .טיטעּפא םעד ןרָאלראפ ןוא ןקילב עשיטָאּפש
 טיג טָאה רע רעבָא ,ןפרָאוװעגסיױרא טָאה רע סָאװ ,לציּפש ןפא טאהעג
 ,קירוצ ףא ןּפאכ יוװ ,טסוװעג

 ,ךיז וצ גנוטכא יד ןרעקירוצ ןוא םעליוא ןראפ ןַײז עציוי קידנלעוו
 -עג ןוא לאיָאר םוצ טצעזעג ךיז קיטימ ךָאנ שטיוװָאראכאז סירָאב טָאה
 ןופ לייט ןטשרע םעד ,אלָאראקראב טליּפשעג טָאה רע .ןליּפש ןעמונ
 עשיריל ערעלוּפָאּפ ףא רעבירא רע זיא ךָאנרעד ,עטאנָאס-ענָאװעל רעד
 -גוא םעד ,קָאטש ןטשרעבייא םעד טלופראפ ןבָאה ןעגנאלק יד ,רעדיל
 ,ןסיורד ןיא ךיז ןסירעגסיורא ,ןרעמיצ יד ןיא ןעגנורדעגנילרא ,ןטשרעט
 ,טסוּפ ןעוועג לָאמ סָאד ןיא ,טליּפשעג טָאה רע ּוװ ,רעבָא לאז רעד
 -סָאמעגנַײא ךיז טָאה עירָאטאנאס רעד ןופ ץאק עטרעטיפענּפָא יד זיולב
 -ָאראכאז סירָאב ןעוו .טלמערדעג ןוא רעטצנעפ םאב ןאוויד א ףא טעט
 ץאק יד טָאה ,ליטש ןרָאװעג זיא'ס ןוא ןליּפש טקידנעראפ טָאה שטיוו
 ,ןפָאלטנא זיא ןוא ןקָארשעגרעביא ךיז

 ַײרד עירָאטאנאס ןיא טכארבראפ ךָאנ טָאה שטיוװָאראכאז סירָאב
 ןיא .עטרעטאּפעג א םיא אב ןעוועג ןיוש זיא גנומיטש יד רעבָא ,געט
 סיורא ליטש רע זיא ,ןרעמיצ יד ןיא ןעוועג ןענַײז עלא ןעוו ,ָאשיור א
 ,סובָאטװא םעניילק םעניא טצעזעגנַײרא ךיז קילַײא ,ןאדָאמעשט ןטימ
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 ,ןימרעט ןראפ ןרָאפעגקעװא זיא רע .עיצנאטס רעד זיב טריסרוק סָאװ
 -ענּפָארא רע טָאה ,בוטש ןיא ךיז וצ ןעמוקעגנַײרא זיא רע רָאנ יװ ןוא
 םעניא טרעדַײלשעגנײרא סע ןוא ּפָאק םענופ לטיה ערעַײט סָאד ןסיר
 ןגיױא יד ןיא ןפראוו טינ ךיז לָאז סע ,גראווטלא ןשיװצ ,לרעמעק

 עקווָאיטוּפ ןַײז טרעגנעלראפ ,טרעקראפ ,טָאה שטיװָאנָארא לעוואּפ
 ןוא עלעקנאבוק םעַײנ םעד ןיא טריצאּפש טָאה רע .ךָאװ רעצנאג א ףא
 טקידנעראפ טָאה רע עכלעוו ,עטכישעג עַײנ א ןלייצרעד וצ טאהעג
 ;יֹוזא

 וצרעד ןַײז ךָאד ףראד עמ ?טוג טליּפש רע זא ,עלוּפ יד זיא סָאװ --
 רעד זיא עמ ןעוו עליפא ,קיטש עדליוו ןָא ,ןסאגושעמ ןָא שטנעמ א
 | ...טנאקיזומ רעטסערג



 ןעמָאנ א

 ןרָאװעג ןריובעג ןענַײז ייז .ביל ךיז ןבָאה 0
 םיא ןָא יז ןוא ריא ןָא רע .ןעמאזוצ ןַײז וצ
 -טפאשנסיוו רעװעשָאכ א ,רע ,ןבעל טינ ןענָאק

 ,טיבעג ןַײז ןיא ןָאטעגפוא שּפיה ןיוש טָאה סָאװ ,רעטנרעלעג א ,רעוט
 -ייווצ םענרעצליה םענופ ריט רעד ןיא ,ווענאג א יװ ,ןילרא ךיז טכיללש
 סָאװ ,רעזַײה עטלא ענעי ןופ סנייא -- ,טניוװ יז ּוװ ,זיוה ןקיקָאטש
 ,טָאטש רעקידנסקאו רעד ןיא ןבילבראפ ּווו-טיניוו ךָאנ ןענַײז
 יד רעביא ףוא ךיז טבייה רע .ןזיר ענענָאטעב עַײנ יד רעטניה טקוראפ
 ןופ לקעלג סָאד ןָא קיטכיזרָאפ טקירד ןוא ּפערט עטיירדעג עלעקנוט
 ,ענייכש יד טינ ןענעפע לָאז ריט יד זא ,ךיז טשטניוו רע ,ריט רעד
 םוצ --ןעמעוו וצ טסוװאבמוא למרומ א עסַײמסײב סעּפע טיג עכלעוו
 םעניילק ןוא ןגנע םוצ טאלג רעדָא ,ךיז וצ רעדָא ,םענעמוקעגנַײרא
 עקירעגַײנישירעבַײװ יד .םענעמוקעגנַײרא םוצ זא ,ערָאװס א .רָאדירַאק
 ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ךרוד עוועלערד א ךיגפא םיא ןעוט ןגיוא עפראש
 ןוא גנוריפוא רעקידניז ןַײז וצ גנוטכאראפ טימ לופ זיא קילב רעד
 רעטיהעגנַײא רענעגייא רעד ראפ ץלָאטש ןכעלגיניק טימ טלופרעביא
 ,סעִינצ ןוא טַײקכעלרע

 רעדייא ,ןענעפע ןפראד לָאז ענייכש יד זא ,ןטלעז רעבָא טפערט סָאד
 ענינ ןיוש זיא ,ךיק רעד ןופ רעדָא רעמיצ ריא ןופ סיורא טמוק ענעי
 ,ריט רעד אב

 זיא סע ,טלקניפ סע ,װעטמָאי רעמיצ סענינ ןיא זיא ןעמוק ןַײז וצ
 -אב רעד וצ טָאה יז זא ,םעד ןגעו טדער עלעקניוו רעדעי ,טצוּפעגוצ
 -עגסיורא ןוא טראוועג טָאה יז זא ,טיירגעג ךיז שינעגעג
 ,טקוק
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 סָאװ ,רָאה עדנָאלב עטלזַײרקעג ענייש טימ ,ענטלאטש א ,עכיוה א
 -אווכ ןטניה ןופ ןוא ןרעטש ןסַײװ םעד בלאה זיב טנרָאפ ןופ ןעמיוזאב
 ןוא םורא טּפאכ סָאװ ,דיילק ןיד א ןיא ,ןקאנ ןרעביא ךיז ייז ןעיל
 םיא יז טייג ,עריא לפוט עטסעב יד ןיא ,רוגיפ יד טעליוב טנכייצאב
 רעטגָאזעגסױרא טינ ,רענעטלאהעגנַײא ןא טימ ,ןגעקטנא סיורא
 ,דיירפ

 םורא ךיז ןעמ טמענ ,ךיז טכאמראפ גנוניוװ ריא ןופ ריט יד רָאנ יו
 שטָאכ ,עגנוי יװ רָאג ,קראטש יוזא ,סייה יוזא .ךיז טשוקעצ עמ ןוא
 ,קילדנעצ ןטרעפ םעד ןטיבעצ טָאה יז .גנוי יוזא טינרָאג ןיוש זיא עמ
 טלָאװ עמ יוװ ,רעמענעּפ עכעלקילג ןענַײז ןדייב אב .ןטפניפ םעד -- רע
 -לבייא ןא ןעזעג טינ ךיז עקאט טָאה עמ .טַײקיביײא ןא ןעזעג טינ ךיז
 יד רָאנ ,ךיג רעייז ןפיול ןרָאי יד ,םישָאדאכ יד .ךָאװ עצנאג א .טַײק
 א קעװא טייג סע ןזיב .גנאל ךעלנייוװעגרעסיוא ךיז ןעִיצ ןכָאװ
 .-.ךָאוו

 טרעיוד ןעווועדנאר עכעלטנכעוו עטראוורעד-גנאל יד טימ עביל יד
 ,רָאי ףניפ ןופ ןָאלעמַײק א יוזא ןיוש

 סָאװ ןוא ןעזעג טינ טַײצ א ןענינ טָאה סָאװ ,עטרעוואכ עטנעָאנ א
 ןעגנורעדנע ענעמוקעגרָאפ עלא ןגעוו ןסיוו שינעגעגאב רעד סייב לי
 יד ןיא ץנאלג ןרעדנוזאב א טימ גערפ א טצעלוצ טוט ,ןשינעעשעג ןוא
 | ;לָאק קידנעשטּפעש טאמיק ,ליטש א טימ ןוא ןגיוא

 ?ריד וצ ךָאנ טייג שטיוװָאדיװאד ראזאל ןַײד --
 ןקידסעמינעב אזא טימ ,טעשָאּפ יוזא ענינ טרעפטנע -- ,טייג רע --

 יװ ןוא ןַײז טנָאקעג טינ רָאג טלָאװ שרעדנא יװ ,םענָאּפ ןפא קורדסיוא
 עדאווא ?ןייג טינ רע לָאז סָאװראפ :ןגערפקירוצ טלָאװעג טלָאװ יז
 | ,רע טייג

 ןופ ,גנורעדנוווראפ ןופ ןגיוושנא עלַײװ א ףא טרעוװ עטרעוואכ יד
 א ,שינעגעגאב עקילעפוצ א .ךיוא עניק לסיב א ןופ ןוא גנוקיצנא
 ןיא לעטָאה א ןיא טּפינקראפ ךיז ןזָאּפיכעב טָאה סָאװ ,עביל לקיטש
 -נאמָאק רעצרוק א ןיא ןעוועג ןענַײז עדייב סייב ,קסמָאט ןיא יצ קסמָא
 רעד ןופ רעוט ןופ גנוטאראב א ףא -- יז ,דָאװאז א ףא-- רע ,גנוריד
 טינ ץלא ךָאנ ךיז טָאה ןוא גנאלנרָאי ןָא ןיוש טלאה ,טפאשטריוו-דלאוו
 סָאד טָאה ,ןטנװָא רעריביס עטלאק יד ןיא ,ןטרָאד .ןדנובעגרעדנאנאפ
 | ,טפיגקראפ טסעפ יוזא ךיז לּפינק

 רעד ךָאנ עטרעוואכ יד ןָא ךיז טפור -- ,טנכייצעגסיוא ,טוג רעייז --
 לפיוו ,ריד ראפ ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא ---.שינעגַײװש עלַײװ רעשפיה
 ?ןיוש זיא

 ?לפיוו -- סָאװ --
 ןקרעמאב עכעלקילג .ךעלקילג עקאט טסיב וד זא ,ךיא עז טציא --

 יד --!טנאקאב ךיז טָאה ריא יװ ,ןיוש זיא לפיוו ,ןיימ'כ .טַײצ יד טינ
 רעד טימ ,ריא טימ ךיז טכַײלגראפ ,לגיּפש ןיא קוק א טוט עטרעוואכ
 טינ ןיילא טסייוו יז ,סָארדראפ א ריא טרעוו'ס ןוא ,ןענינ רעכעלקילג
 ןצראה ןפא רעוש טרעװ סע ,עניק יד ךיז טסקאוועצ'ס ,ןעמעוו ףא
 ןשטנעמ ןכלעוו ןופ -- ,יז טכארט -- ,לאווק רעד ןגעווטסעדנופ זיא ּוװ
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 -ראפ ,טכאמראפ ןוא םענייא ראפ ןפָא רע זיא סָאװראפ ?קילג ןּפעש

 -רא עדייב ,ענייש -- עדייב ,סעטרעוואכ ייווצ ?ןטייווצ א ראפ ןסָאלש

 אב רָאנ .סעימערּפ עבלעז יד ןוא טלאהעג םענייצלא ןא ןגירק ,ןטעב

 טנעוו ריפ :טײקמאזנייא-- ריא אב ןוא ,עביל טשרעה רעמיצ ןיא ןענינ

 -ושעמ טכענ יד ךרוד ךיז ןעדיוה סע עכלעוו רעביא ,ןטעּפאט עַײנ טימ
 ..סנטָאש עקידענ

 -- ,עטרעוואכ יד טגָאז -- ,טקילגעג ריד טָאה ןָא זַײװדניק ןופ --
 ,ןרעטש ןקידלזאמ א רעטנוא ןרָאװעג ןריובעג טסיב

 רימ ןעוו --.ענינ טרעפטנע -- ,וד סָאװ ,ןרעטש ןבלעז ןרעטנוא --
 וד ...ךָאנרעד ןוא ,עמָאכלימ יד ןעוועג ךָאד זיא ,רעדניק ןעוועג ןענַײז
 םישָאדאכ ַײרד ןיא טעגעג ךיז ךיא בָאה ןאמ ןטימ ..,ןיילא ץלא טסייוו
 ןיוש ךיז ןוא טאהעג טינ םענייק רָאי ריפ .ענעסאכ רעד ךָאנ םורא
 ןוא ןרָאי לסיב סָאד ןּפוטשּפָא יוזא-- טניימעג ,םעד ףֹא טקיוראב
 ןיוש ךיז ךיא ןָאק טציא ,ןָאטעג ליּפש א לזאמ סָאד טָאה לָאמאטימ
 ...םיא ןָא ןבעל סָאד ןלעטשרָאפ טינ

 יוזאלוו ,רָאנ ךימ טרעדנוווס .ןצראה ןצנאג ןופ ריד ןיגראפ ךיא --
 עקיטנַײה ..ןטייװצ םוצ סנייא ןרָאװעג ןטָאזעגצ טַײז ריא
 ...ןטַלצ

 ןַײז לָאז ,דָאס ריא טגָאזעגסיױא טָאה יז סָאװ ,עטָאראכ טָאה ענינ
 -אד ראזאל ,רע .עטרעוואכ רעטסנבעגעגרעביא ,רעטסעב רעד עליפא
 ,ןטײהגגעלעגנָא עמיטניא ענַײז ןגעוו טינ םענייק טלייצרעד ,שטיװָאדיװ
 ,דָאס םעד ןטלאהאבסיוא גנערטש ףראד עמ ןוא ,עילימאפ א טָאה רע
 ,רעדניק יד וצ ןוא בַײװ םוצ ןייגרעד טינ לָאז רע

 עלא ,ןסַײנ עלא .עכָאּפשימ ןַײז ןגעו ץלא סיוכרוד טסייוו ענינ
 יו טקנוּפ ,רָאפ טרָאד ןעמוק סָאװ ,ןשינעעשעג ערעסערג ןוא ערענעלק
 -אכ ןוא םיוויורק עקילָאצליפ עריא ןגעו יונעג ץלא טסייו רע
 ,סעטרעוו

 סע יוזאיוו ,ןרעדנא םעד סנייא ןעמ טלייצרעד ,ןאוויד ןפא קידנציז
 ןעוו זא ,יוזא ךיז טכאמ טּפָא .גָאט ךָאנ גָאט ,ךָאװ יד ןעגנאגעגכרוד זיא
 -מיס לקיטש א ,דיירפ א סעּפע ןעוועג זיא עכָאּפשימ רעד ןיא םיא אב
 -ענסעמגא ןא ,טַײקכעלמענעגנָאמוא ןא ןעוועג ריא אב דָארג זיא ,עכ
 ךיז טָאה ,ליווו ןוא טוג ןעוועג ץלא זיא ריא אב ,טרעקראפ ןוא ,שעפ
 -אזוצ רעביא ןעמ טבעל ןדייל ןוא ןדיירפ יד ןוא .טּפעלקעג טינ םיא אב
 -טימ ןקיטכירפוא ןקיטַײזנגעק םענופ רעטכַײל טרעוו ןדייב .ןעמ
 ,ליפעג

 ןיא ןקיש ,ןעקשימ ,םענַײז ןוז ןרעגניי םעד ףראד רע ןעוו ,רעמוז
 ןאד טפיול יז .ןכאז עקיטיינ יד ןפיוקנַײא ענינ טפלעה ,רעגאל-רענָאלּפ
 ןגיוא יד טימ קידנטסעמ ,ןוא "רימ יקסטעד, ןופ ןקָאטש יד רעביא םוא
 ,טָאנקַאלב ןיא טַײצ עצנאג יד קידנקוקנַײרא ןוא רעדניק ערעדנא ףא
 ,רעטינראג םעד יז טפיוק ,סָאמ יד טרעטנָאלּפעגרעביא טינ יז טָאה יצ
 -אד ראזאל ריא טלייצרעד ךָאנרעד .ףראד עקשימ סָאװ ,לדמעה סָאד
 ;ןּפיל עלופ יד ףא לכיימש ןכייוו ןַײז טימ שטיװָאדיװ
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 זיא'ס ,סָאמ סעקשימ טקנוּפ זיא'ס ,ןדירפוצ רעייז זיא עבויל ןַײמ --
 ןביללקסיוא טינ ץלא ךיז ןָאק יז ,סעציײלּפ יד ןופ גראב א ריא אב ּפָארא
 ןוא ,גָאט ןצנאג א ןרעטאּפ ךָאד ףראד עמ .ןעניזאגאמ יד ןיא ןייג וצ
 ,טונימ עַײרפ ןייק טינ טָאה ,עיצאטרעסיד א טבַײרש יז

 יד ןופ רעצעמע רעדָא ,עבויל ,בַײװ סעשטיווָאדיװאד ראזאל סייב
 א ייז ראפ ןבַײלקסיױא םיא ענינ טפלעה ,סעקינינעמיא ןענַײז רעדניק
 א ךָאנ ןקײטּפא יד רעביא םורא יז טפיול לָאמ לפיוו ןוא .ענָאטאמ
 ,ןגירק וצ רעווש זיא סע סָאװ ,עופער

 -ַאדיװאד ראזאל טלייצרעד -- ,טינ ךימ ןעמ טנעקרעד בוטש ןיא --
 םוצ יוזא ריא זיא סָאװ ,םענַײז לכיימש ןבלעז ןטימ ץלא ןענינ שטיוו
 ,ךיא גירק ץלא .רערעדנא ןא רָאג ,ייז ןגָאז ,ןרָאװעג ןיב ךיא -- .ןצראה
 א ןזיוואב ,ךעלדנע ,ךיז טָאה עפוג רימ אב ...ךיא קנעדעג ץלא ןגעוו
 ,..רימ טסאּפ סָאװ ,סּפינש

 ,יז טשוק ,ריא וצ ןָא ךיז טגייב רע

 ןיימ ןופ ןייגקעווא לעװ ךיא ,בַײװ ןַײמ ןופ ןייגקעווא לעװ ךיא --
 יד ךעלגערטרעדמוא רימ זיא סע-- ,ריא וצ רע טעשטּפעש -- ,בוטש
 -סיוא טינרָאג ליווכ ,ןעוועשלאפ טינ ליוו'כ ,ענַײמ עגאל עקידנעייווצ
 ,..ןטלאהאב

 לָאמ ןדעי רימ טסלייצרעד .טוג ךיוא יוזא ךָאד זיא זדנוא רעבָא --
 זא ,רעדניק ענַײד ןגעוו גרָאז ליפיוזא טימ ןוא ץראה ליפיוזא טימ
 ןבעל ןענָאק גָאט ןייא עליפא טסעװ וד יוזאַיו ,רָאפ טינ ךיז לעטש'כ
 ןבעל סָאד ןכאמ ווערָאכ רימ ןפראד סָאװ בילוצ ,ריד ןָא ייז ןוא ייז ןָא
 ?עכָאּפשימ א ןופ

 ;רָאפ טצעז רע רָאנ .ענינ םיא טימ ןַײא טענַײט יוזא
 -נאג ריא אב ,ענַײמ יורפ יד .סעָאט א ןעוועג זיא ענעסאכ ןַײמ --

 יז .שטנעמ רעטצענערגאב א זיא ,טפאשגולק ןוא טַײקטעדליבעג רעצ
 ...עיצאטרעסיד ריא רָאנ טסייוו

 --,ענינ רעביא םיא טגָאלש -- ,יוזא טינ דייר ,רערעַײט ,ןיינ --
 ,ךעלקילגמוא ןליפ ךיז ןלעװ ערעדנא ביוא ,ךעלקילג ןַײז טינ ןלעוװ רימ
 ןרעה לָאז'כ ,ןָאפעלעט ןיא רעטפָא רימ גנילק -- ןטעב רָאנ ךיד ליוו'כ
 ןוא קיורמוא ךיא ןיב ,ךָאװ עצנאג יד טינ טסגנילק וד ןעוו .לָאק ןַײד
 -אּפ טָאה סָאװ ?ןעגנולקעגנָא טינ וטסָאה סָאװראפ ,רעביא טכארט ךיא
 רָאנ יו רעבָא ...ךיד ןעז ,טעברא רעד ףא ריד וצ ןפיול ליוו ךיא ?טריס
 ?אה ...טוג ךיוא ךָאד זיא ריד ןוא .ךעלמייה ,טוג רימ טרעוװ ,טסמוק וד
 -לעז לסיב א-- ,םיא קידנעמענמורא ,וצ יז טיג-- ,ךיוא רָאנ ךיז ימאב
 ...סעקװָארידנאמָאק יד ןיא ןרָאפ רענעט

 -ציא .ןרָאפ וצ טפָא רָאג סיוא עקאט םיא טמוק ןעגנורידנאמָאק ןיא
 זיא רע יװ ,םעד ךָאנ רעטבילעג ןַײז וצ ןעגנאגעג רע זיא לָאמ סקיט
 ,ךָאנ ןַײז טפראדעג ןטרָאד טלָאװ רע ןוא ,קסמָא ןיא ןכָאװ ַײרד ןעוועג
 ראפ גנורידנאמָאק יד ןסַײרוצרעביא ןעמוקעגסיוא םיא ןזיא סע רָאנ
 -טנגייא .עטקירדעג א רעייז םיא אב ןעוועג זיא גנומיטש יד .טַײצ רעד
 ןגיוא סענינ ראפ ןזַײװאב ךיז טפראדעג טינ ןצנאגניא רע טלָאװ ,ךעל
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 ,קנארק טליפרעד לָאמאטימ ךיז רע טָאה קסמָא ןיא .דנאטשוצ אזא ןיא
 םייחא ןרעקמוא ףעקייט ךיז לָאז רע ,טגָאזעג םיא ןבָאה םיריוטקָאד יד
 ךיז רע טייג טציא .גנושרָאפסיױא ןא ףא לָאטיּפש ןיא ןגייל ךיז ןוא
 ךיז ךָאנרעד ןלעװ ייז טַײצ לפיוו ,טסייוו רעוװ .ןענינ טימ ןענעגעזעג
 .טינ לָאמנייק ,ךעלגעמ .ןעז טינ

 -טרעדורעצ יד ,ענַײז טַײקכײלב יד טקרעמאב ףעקייט טָאה ענינ
 טימ עטלופראפ ,סעגער עטשרע יד ךָאנ ןוא ,טַײקנריױלראפ ןוא טַײק
 ,עטקלורמואב א ,יז טָאה ןשוק עסייה יד ךָאנ ,םיא טעז יז סָאװ ,דיירפ
 :טגערפעג

 ?טריסאּפ סעּפע טָאה סע --
 -סיוא טלַײעג טינ ךיז רע טָאה -- ,געוו ןופ דימ לסיב א .טינרָאג --

 ,סעמע םעד ריא ןגָאזוצ
 ןיא .ןפָארטעג טָאה סעפע זא ,ןגיוא יד טיול ךָאד עז'כ ,ןיינ --

 ?גנונעדרָא ןיא ץלא זיא בוטש
 ,ץלא --
 ?טנוזעג זיא עבויל --
 ,טנוזעג --
 ?עיצאטרעסיד יד ןבירשעגנָא ןיוש טָאה יז --
 ,טקידנע יז --
 ?גנוקידייטראפ יד ןַײז טעװ ןכיגניא ןוא --
 -עג יו ץלא זיא ןעבויל אב רעבָא ...סע ךיז טוט ךיג יוזא טינ --

 ,טרימערּפ יז ןעמ טָאה טעברא רעד ףא .קירעה
 ?סענעמאזקע טציא ןענַײז ןעקשימ אב ?רעדניק יד ןכאמ סָאװ --
 ,ּפָא ייז טיג רע ,ָאי --
 ?ּפַא רע טיג יוװ ---
 ,טכעלש טיג --
 ?ןבעגעגּפָא ךיוא ןיוש רע טָאה קיזיפ ןוא קיטאמעטאמ ףא --
 ןגָארקעג רע טָאה קיטאמעטאמ ףא .ןגרָאמ םיא אב זיא קיזיפ --

 ,"ריפ , א
 ןדיײנשסיוא םיא אב ףראד עמ זא ,טגָאזעג טסָאה ?עװָאיל ןוא --

 ?סעדנאלג יד
 ןשיטסירוט א ןיא ךיז רע טבַײלק טציא .ןטינשעגסיוא טינ ךָאנ --

 .שראמ
 ,עז'כ ,ןייג .?רעטעּפש ףא טגײלעגּפָא לַײװרעד סעדנאלג יד ןוא --

 ?ןגָאז טינ רימ טסליוו .ןפָארטעג טָאה סעּפע זא
 ;ןענאטשראפ טָאה רע זא ,"רימ , םעד טכארבעגסיורא יוזא טָאה יז

 ןטלאהאבסיוא סָאװ-סעּפע טונימ עקירעביא ןא טינ ןָאק ןוא טינ רָאט רע
 ,ריא ןופ

 ךעלגעמ טַײװ יװ טגָאזעג רע טָאה--- ,ערעַײט ,רָאפ ךיז לעטש --
 -רָאג זיא רימ טימ רָאנ .לָאטיּפש ןיא ןגייל ךיז רימ טסייה עמ -- ,קִלֹור
 ,,טֹוג זיא רימ ...טינ

 ,טעניבאק ןיא ןסעזעג ךָאנרעד זיא ענינ ןכלעוו אב ,רעטקָאד רעד.
 ,םענָאּפא ,טניימעג ןוא ןלירב עסיורג ענַײז ךרוד טקוקעג ריא ףא טָאה
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 -עג ןיוש רע טָאה סנַײז בַײװ סָאד .רעטסעוװש א סעליוכ םעד זיא יז זא
 -עגסיוא טינ ,טניושעג יז טָאה רע ןוא ,םיא אב ןעוועג זיא ענעי ,טנעק
 -רעביא טעװ רעטסעװש א ,ןעמ געמ רעטסעוװש א רעבָא .ץלא טגָאז
 ,רעגנירג קילגמוא םעד ןגָארט

 ,ערעווש א זיא עגאל ןַײז .סעמע ןצנאג םעד ןגָאז ךיא לעװ ךַײא --
 -עּפָא ןא ןכאמ ןלעװ רימ רָאנ .טּפאכעג ךיז טעּפש וצ ,ןזָאלראפ קראטש
 ,עיצאר

 ...געט עכעלנַײּפ ,עקירעיורט ןגיוצעגקעווא ךיז ןבָאה סע
 ןעמוקעג יז זיא ךָאנרעד רָאנ ,ןעוועג טינ ענינ זיא עַײװעל רעד ףא

 טעבראעג ,טוט יז סָאװ ,ץלא יוװ ,קיסַײלפ ןוא .םעליוסעב ןפא םיא וצ
 ,סע טכַײלגעגסױא ,דרע לגרעב ןקשטיניילק ןפא עקטעּפָאל רעד טימ
 רעסאוו רעמע ןא טכארבעג ,ןטָאשעגּפָא ךיז טָאה'ס ּוװ ,ןטרָאד טכיראפ
 םענופ לריט םאב ךיז טעקרָאּפעג ,ןעמולב יד ןסָאגאב ,עקנַאלָאק רעד ןופ
 ןייטש טינ לָאז'ס ,לטערד א טימ טוג טיירדראפ ,סע טקיטסעפראפ ,םאצ
 -עגנָא ,טיור ןעוועג זיא סריא םענָאּפ סָאד ,רעקפעה ןַײז טינ ןוא ןפָא
 ,ןקורט -- ןגיוא יד ,טגנערטש

 גָאט א םענייא ןיא יז טָאה ,ןטבילעג ריא ןופ רעווייק םאב ,ןטרָאד
 טַײצרָאי רעטשרע רעד ןעוועג זיא סע .עכָאּפשימ ןַײז טימ ךיז ןפָארטעג
 יז ,רעדניק יד טימ בַײװ סָאד ןעמוקעג ןענַײז סע ןוא ,טיוט ןַײז ךָאנ
 ,יורפ עטנאקאבמוא ןטולכאל ,עדמערפ יד טקוקעגנָא טרעדנוווראפ ןבָאה
 ךיוא ךיז טָאה ,ענינ ,יז ןוא ..םאצ םעד גנונעדרָא ןיא טגנערב סָאװ
 יז טָאה'ס ןוא ,ןעזעג טינ לָאמנייק ךָאנ ייז טָאה יז ,ייז ןיא טקוקעגנַײא
 עװעזָאר טימ ,עכיוה א ,ענייש אזא ןיא יורפ יד סָאװ ,טשעדיכראפ
 ןכאמ לבצנאמ א .ןלירב יד טרעטאּפעג רָאנ יז ןבָאה לסיב א ,ןקאב
 ןענַײז וצרעד .טינ לָאמנייק -- יורפ א ,רענַײּפ ,רענעש ןלירב יד לָאמא
 טָאה יז .זָאנ רעד רעביא עלעהוד טיירב א וצ טימ ,ןלירב יד ,ןעוועג יז
 ןעוועג זיא ,עקשימ ,רערעגנִיי רעד .ךעלגנַיי יד ןיא טקוקעגנַײא ךיז
 ,םיא ףא ךעלנע ןצנאגניא

 ןעוועג זיא רע ,"זעמָארּפיג, ןיא טעבראעג ןעמאזוצ ןבָאה רימ --
 -עג ביל םיא טָאה טוטיטסניא רעצנאג רעד ,שטנעמ רעװעשַאכ אזא
 וצ סָאװ ןענופעג טַײקנרױלראפ עלַײװ א ךָאנ ענינ טָאה -- ,טאה
 ,ןגָאז

 ,ןצראה ןפא רעגנירג ןרָאװעג לָאמאטימ זיא ריא :ךאז ענדָאמ א ןוא
 סע סָאװ ,טַײקינײלק עדעי טסּוװעג יז טָאה ןרָאי עטסכעלקילג ףניפ
 -גַײא רעדיװ יז טעוו טציא ,עכָאּפשימ רעקיזָאד רעד ןיא רָאפ טמוק
 --לטנאמ ןַײז ןופ ןסקאוועגסיוא זיא עקשימ ...גנודניבראפ א ןלעטש
 ךיוא טלָאװ יז .ןפיוק םיא סע ןָאק יז ,םעַײנ א ףראד רע .ןעמ טעז סָאד
 ךעלקנאדעג טָאה יז .סעקשטנעה רָאּפ א םיא ראפ ןקירטשסיוא טנָאקעג
 א לכיברָאּפש ןפא טָאה יז .סָאמ א טנאה סעקשימ ןופ ןעמונעגּפָארא
 סעּפע טימ ייז טַײצ וצ טַײצ ןופ טנָאקעג טלָאװ יז ןוא ,טלעג עמוס
 ,.ךיז טקיטיינ ןטאט א ןָא עכָאּפשימ א ,ןפלעה

 טּפאכעגפוא ןיוש טָאה ןגיוא עטלירבאב יד טימ ענָאמלא יד רעבָא
 טָאה סָאװ ,סכלעזא סעּפע גנוטלאה ריא ןיא ןוא קורדסיוא סענינ ןיא

546 



 ךעיומ ןיא ןָאטעג טינש א סָאה ,ץילב א יװ ,קנאדעג א .טציּפשעגנָא יז
 ןוא ןליוהראפ ןעװעג טציא ןיב ןיא סע סָאװ ,סָאד טקעלּפטנא ןוא
 םענַאּפ סָאד ,טּפעשעגסיױא ףעקייט ךיז ןבָאה ןרערט יד ,ךעלביילגמוא
 -וצ ןעמוקעג ןוא ןפָאלעגקעװא ץעגרע זיא יז .ןדנוצעגנָא ןרָאװעג זיא
 ,םיא טימ קידנענַײטנַײא סייה סנגעוורעטנוא ,רעמיוש ןטימ קיר

 ,טנאה א ראפ ןענינ ןעמונעג לדייא טָאה רעמיוש רעטלא רעד |
 :טעצייעג ךעלרעטָאפ ןוא םאצ םעד רעטניה יז טריפעגסיורא

 ףא טנייוו זיא ,םענעגייא ןא ןופ רעווייק ןייק טינ טָאה ריא ביוא --
 טינ ןעד ךַײא זיאס .טמאצעגמורא טינ ןענַײז סָאװ ,םירָאװק יד
 .?ץראה סָאד ןענייוװּוצסיוא ווו ,סנייצלא



 טארדאווק רעזדנו ֵׁשעגג

 ךיז טניפעג סָאװ ,בולק-ןטסירוט רעװקסָאמ רע
 עקידנשיור ןוא עקידלמוט יד ןופ רענייא ףא
 ךיוא עפוג ןיילא זיא ,טָאטשטּפױה רעד ןופ ןסאג

 ,עקידעבעל א סאג א ,עכעליירפ א סאג א :סאג עקידלמוט א יוװ יוזא
 -יורג יד ףא .גנוגעוואב רעכעלרעהפומוא ןיא קידנעטש זיא סָאװ ,סאג א
 ןזיװעגנָא ןענַײז ,שעדיוכ ןדעי טקורד בולק רעד סָאװ ,סעשיפא עס
 -ביל ראפ גנעגיריצאּפש ןוא סעיסרוקסקע ןופ ןטורשראמ רעקילדנעצ
 טַײהרעמ יד .רוטאנ רעד ףא געט עַײרפ יד ןעגנערבראפ וצ רעבָאה
 קיצניו טינ ןאראפ ךיוא רעבָא ןענַײז סע ,עכעלטנגוי ןענַײז ןטסירוט
 זיא סע .טַײל עטלא רָאג ןופ עליפא ןוא ןשטנעמ ערעטלע ןופ סעּפורג
 רעד ןופ ןרעריפנָא יד .סעבָאב ןופ עּפורג רעדנוזאב א ןאראפ עליפא
 ןעוו ןוא ,רָאי קיצפופ טלא זיא ,ענוװָאלינאד עילאטאנ ,עּפורג רעשיבָאב
 טינ םעליוא ריא טריפראפ יז ,עיוט ךיז זיא יז זא ,לָאמא ךיז טכאמ סע
 יד ןאד ןגָאז ,ןעשזדנָאלב וצ סיוא טמוק סע ןוא ,ףראד עמ ּוװ ,ןיהא
 זיא יז זא ,ריא וצ ןבָאה ןעמ ןעק סָאװ :סעבָאב ערעטלע יד ,ערעדנא
 ?ענירג א ןצנאגניא ךָאנ

 טגנערב סָאװ ,םאי א יװ יוזא ןענַײז ןוויטקעלָאק עשיטסירוט יד
 טעז רָאפסיױרא םעַײנ ןדעי סייב :עילאווכ עכיוה עַײנ א לָאמ רעדעי
 -עגּפָא ךיז טלאה עּפורג עשיבָאב יד זיולב .ןעניושראּפ ערעדנא ןעמ
 ןעמונעגנַײרא ןַײז עכיוז ףראד עמ ,ענעסָאלשעג א זיא ןוא טרעדנוז
 ןטרָאד טמוק סע ןעו ,שינעעשעג עצנאג א זיא'ס .ריא ןיא ןרעוו וצ
 ייונ טינ סעּפע טימ טָאה שטנעמ רעַײנ רעד ביוא .שטנעמ רעַײנ א וצ
 טינ עקניַײנ יד טעוװ עמ .ןפלעה טינ טשינרָאג טעװ ,ןעוועג ןייכ-עס
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 ,טדמערפעגּפָא ןוא טלאק יוזא ריא טימ ןַײז טעװ עמ רָאנ ,ןבילרטקעװא
 ,ןעמוק טינ ןיילא ןיוש יז טעװ לָאמ ערעדנא סָאד זא

 עטרָאיאב יד ןפיול ,טעברא רעד ףא טלַײעג ןטלָאװ ייז יו טקנוּפ
 -קעלע םוצ סעציילּפ יד ףא ךעלקעזקור עקידנצראטש יד טימ ןעיורפ
 םענופ ,ןטונימ טימ רעגייזא ןַײנ ,ירפרעדניא ּפָא טייג סָאװ ,גוצ-ָארט
 -לטש רעד ףא ּפָארא ייז ןגַײטש םורא ָאש א ןיא .לאזקָאװ ןשיסורסַײװ
 -נאטס רענירגילעה -- טַײצ-רעמוז ,רעסילוו-יינש -- טַײצ-רעטניוו ,רעל
 עכלעוו ,סעלַײמ יד רעסיוא סָאװ ,לקניו טשטנעבעג א .ָאװָאסוא עיצ
 רענייש רעכַײר ריא טימ טנגעגמוא רעװקסָאמ יד לאלכיב טגָאמראפ סע
 -ענּפָא ןוא ליטש סרעדנוזאב ןַײז וצ קילג סָאד ךָאנ סע טָאה ,רוטאנ
 עקניניילק יד ,רָאפ ןעוו-ןטלעז ןטרָאד ןעמוק סעיסרוקסקעיןסאמ .טדייש
 -ןסלער א ,עיניל ןייא זיולב .געוו-לארטסיגאמ ןפא טינ טגיל עיצנאטס
 ךרוד טדַײנש ,רעטעמָאליק קילדנעצ עכעלטע ןופ גנעל יד גַײװצּפָא
 ,שינעטכידעג-דלאוו ןיא ןַײרא ךַײלג טריפ ןוא וועשיי-עשטאד םעד

 םענעי ןיא ןענַײז סעקשזעטס ענעטָארטאב רעטּפָא ןוא ערעטיירב יד
 רָאג ןוא עטעוועבמערטעגנַײא-טוג יד .ןעמענ טימ טניורקאב ןיוש דלאוו
 םעד טגָארט ,עיצנאטס רעד ןופ ןָא ךיז טבייה סָאװ ,עקשזעטס עטיירב
 ןאראפ זיא'ס .טקעּפסָארּפ ריא זיא סע ,ןענווָאלינאד עילאטאנ ןופ ןעמָאנ
 .?עגוָאנָאמָאלָאס עילוי, ראוולוב א ,"ענװָאנאּפעטס עיראמ, סאג א
 -עג אזא ןרעה ןעמ ןָאק ,ריצאּפשידלאוו םעד ןָא טבייה עמ רעדייא
 ;ןעיורפ יד ןשיווצ ךערּפש

 -ענראפ ךיז "ןענווָאלינאד עילאטאנ, ןופ טנַײה ,ךעלדיימ ,רימָאל --
 -טעּפ עלימדויל , ףא ןעווערעקראפ ןוא *ןענװָאנאּפעטס עילוי, ףא ןעמ
 ..ןעורּפָא ףא עלעקנעב טוג א ןאראפ ןטרָאד זיא סע ,"ןענװַאר

 -דנָאלבראפ ןָאק שטנעמ רעטנוואהאביטינ א ןכלעוו ןיא ,דלאוו רעד
 -יק ,טנאקאב טוג ןיוש ןעיורפ יד זיא ,עגַײט רעסעמע ןא ןיא יו ,ןעשז
 ,דלאוו רעשימייה א ייז אב זיא'ס .ערעייז עריד ענעגייא יד יװ טאמ
 ןסיוטש ןגעווטסעדנופ .לקניוו ןדעי טסייוו עמ ּוװ ,עלכאנ ענעגייא ןימ א
 ,ןעזעג טינ ךָאנ טָאה עמ סָאװ ,סַײנ א סעּפע ףא לָאמעלא ןָא ךיז יז
 עַײנ א ,רעמייב לדער ַײנ א ןגיוא יד ראפ םעצולּפ סיוא טסקאוו סע
 ,ךיז ןרעדנּוװ סעבָאב יד .עקלשזאס עַײנ א ץנאלג א טוט'ס ,עקנָאל
 ןוא ילבראפ ןעגנאגעגכרוד ,טקרעמאב טינ רעירפ סע ייז ןבָאה יוזאַלֹוו
 ןדעי דלאוו רעד סיוא טעז לאלכיב .רעציוא אזא ,טַײקניײש אזא ןעזראפ
 -אטש עבלעז יד ,רעמייב עבלעז יד .ןטכענ יװ ,שרעדנא עלעסיב א גָאט
 סָאװ ,"טכיל ,-עגסָאס עגנאל עבלעז יד ,סענורטס יװ ענעגױצעגנָא ,ןעמ
 יו ,ערעדנא טנַײה ייז ןענַײז ךָאד ןוא ,למיה םעד ןדניצרעטנוא ןליוו
 א ,דרע רעדנא ןא ןוא ,ייז רעביא למיה רעדנא ןא זיא'ס ןוא ,ןטכענ
 יד ןיא יז ןעמעטענַײרא גנירג ןוא טוג יוזא זיא'ס סָאװ ,טפול עַײנ
 : ,ןעגנול עטלא

 ןיא טקעדטנא ןעיורפ יד ןבָאה גָאט .ןקינוז ןקידרעמוז א םענייא ןיא
 יװ ,ןעמאטש לרד ."לּפָאג, א--- םוקינוא םעַײנ-לגָאּפש א דלאוו רעייז
 יד ,שעריוש ןייא ןופ ךייה רעד ןיא ןגיוצעג ךיז ןבָאה ,רעדירב ַײרד
 םוש ןייק סָאװ ,ךאד ןטכידעג אזא טעדליבעג טָאה ןיורק עקיכאפלרד
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 ךאד ןטסעפרעיומ ןקיזָאד ןרעטנוא .ןקאהכרוד טינ םיא טעװ ןגערסקאלש
 ,עבָארג עכעלטע ןופ רענעגָאלשעגפיונוצ א ,שיט א ןענאטשעג זיא
 ,סענעװרעביךעלסיפ עקיד ףא קנאב א ןוא ,רעטערב עטלבוהעג טינ
 "ןזיוה ןיא ,עקַײמ א ןיא לבצנאמ רעטרָאיאב א ןסעזעג זיא שיט םאב
 -עג זיא סָאװ ,קאזקור רעד .ןסיבעגוצ טיטעּפא טימ טָאה ןוא ,ןסנישזד
 יגלא ןוא טלטַײבעגסױא שפיה ןעװעג ןיוש זיא ,םיא ןבעל ןגעל
 ,ןּפמורשעג

 -ראּפסנאמ רעד טָאה -- ,עשטאד ףא רימ וצ ,ןעמאד עביל ,עטיב --
 -- ,וצ ךיז טצעז -- ,גנודאלנַײא רעדלימ א טימ ןעיורפ יד טנגעגאב ןיוש
 ,קידנקרעמאב ,טגיילעגרָאפ רעדיוו לכיימש ןלעדייא ןא טימ רע טָאה
 קנאב רעד ףא טײרּפשעגסיױא םאזגרָאז טָאה רע .,ךיז ןעלקנעווק ייז זא
 ,קע עמאס םוצ טקורענּפָא ךיז ןיילא ןוא גנוטַײצ א

 ןלעװ רימ ,רערעדנא ןא זיא טורשראמ רעזדנוא רָאנ ,קנאד א --
 / ןקורט ץנאג רעבָא ,ךעלפעה ענווָאלינאד עילאטאנ טָאה -- ,רעטַײװ ןייג
 עריא ראפ ראפעג א סעּפע טליפרעד ןבָאה טלָאװ יז יוװ ,ןפורעגּפָא ךיז
 א ייז רעביא ןטלאה ףראד ןוא ןָא טריפ יז עכלעוו טימ ,סעקטסירוט
 -לאד ילשָאּפ ,ךעלדיימ .ירפ ךָאנ זיא ןציז -- ,עכָאגשזאה עגנערטש
 ,ןָאטעג עוועדנאמָאק א יז טָאה -- !!עש

 טכאמעג ענווָאנָאמָאלָאס עילוי טָאה --- ,לסיב א ןעורּפָא ךיז רימָאל --
 ,טרעטאמראפ קראטש זיא סָאװ ,דניק א ןופ םענָאּפ-סענָאמכאר א

 ..ןעמ געמ עלַײװ א ףא --
 -גוא ןענווָאנָאמָאלָאס עילוי ןבָאה -- !טינ סָאװראפ ,ןסעמערעדניא --

 סנייא טראה טצעזעגסיוא ךיז טָאה עמ ןוא ,עקירעביא יד ןטלאהעגרעט
 עילאטאנ ןייטש ןבילבעג רָאנ זיא סע .קנאב רעד ףא ןרעדנא ןבעל
 ,טינ יז טגלָאפ עמ סָאװ ,ענעדירפוצמוא ןא ,ענווָאלינאד

 ,ענווָאלינאד עילאטאנ ,ןטעב טינ ךיז טזָאל --
 ,.טוג יוזא זיא ָאד ,ךא --
 קעשייכ ןבעגעגרעטנוא ןעיורפ יד ןבָאה -- ,ןציז וצ ָאד עַײכעמ א --

 ןופ טרירעג טינ ךיז טָאה סָאװ ,רערעייז ןרעריפנָא רעגנערטש רעד
 ןוא ןביוהעגפוא ךיז *עשטאד, רעד ןופ סָאבעלאב רעד טָאה ןאד .טרָא
 :טילרפאב טָאה רע סָאװ ,טרָא ןפא ןזיװעגנָא גיינ ןטנאגעלע ןא טימ

 ,םאדאמ ,עטיב --
 ,טצעזעגקעווא ךיוא ךיז ענווָאלינאד עילאטאנ טָאה עריירב-ןייעב

 ,עלַײװ ןייא ףא רָאנ זא ,ַײנט ןטימ רעבָא
 ייז ןיב ,טרָא ןופ ןביוהעגפוא טינ ךיז ןבָאה רעבַײװ עקירעגַײנ יד

 טלעטש קינשטאד רעד סָאװ ,טסּוװרעד טינ רעקינייוװ-רעמ ךיז ןבָאה
 ,רָאפ ךיז טימ

 טַײז סָאװראפ רעבָא ,טנדרָאעגנַײא ךיז טוג יוזא ָאד טָאה ריא --
 יד ןפרָאװעג ענװָאנַאמָאלָאס עילוי טָאה -- ?יורפ רעד ןָא ,ןיילא ריא
 ,עגארפ עטשרע

 ,רעפטנע רעד ןעוועג זיא---..טינ ךיא בָאה יורפ ןייק --

 !רעטַײװ טמוק :
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 ,..רעדניק יד טימ ןעמ טמענ --
 ...ענעבעגעגסיוא ןיוש ןענַײז רעדניק יד --
 ןטלאהעגרעטנוא טָאה-- ,לקינײא ןא ךיז טימ ןעמ טּפאכראפ --

 ,ענוועײלַאקינ עסיליסאוו רעהראפ םעד
 ןגָאז ךילא לעוו'כ ןוא ...ןטרָאג-רעדניק ןיא ןענַײז ךעלקינייא יד --

 ןכוז םינָאראנ .ןעורּפָא ךיוא ךיז טליו ךעלקינייא יד ןופ ,סעמע םעד
 זיא סע ּוװ ,לפייה א טימ לרעמיצ א ראפ טלעג סיוא ןביג ,סעשטאד
 -אד עטסיזמוא ןַײמ ָאד רימ בָאה ךיא .טָארט א ןלעטש וצ ּוװ ָאטינ
 יד טימ ּפָאק םעד ןביוהעגפוא טָאה רע -- ,דלאוו ןצנאג םעד--- עשט
 ,רעמייב יד וצ ,ךייה רעד ןיא ןפיילש עװָארג

 --"קיגשטאד, רעד ןסייהעג טָאה יוזא-- שטיוװָאמארבא ללומאס
 ןבָאה סעבָאב יד ןעמעוו ,דלאוו ןיא לבצנאמ רעטשרע רעד ןעוועג זיא
 ילעזעג רעטליײוװרעדסיוא רעיײז ןיא ןעמענוצנַײרא טגאזטנא טינ ךיז
 -כעלפעה ןַײז טימ עּפורג רעצנאג רעד אב ןעמונעגסיוא טָאה רע .טפאש
 -פוא ענעגיטשעג יד ךיז ףא קידנליפ ,ןרינאמ עלעדייא ענַײז טימ ,טַײק
 ןעוועג טינ שטיווָאמארבא ליומאס זיא ,רעבַײװ יד ןופ טַײקמאזקרעמ
 -עגרעסיוא ענעדיישראפ ןלייצרעד ןעמונעג ,גנוצ יד ןדנובעצ ןוא ליופ
 ,ןשינעעשעג עכעלנייוו

 ינָא רע טָאה -- ...עטכישעג אזא ןפָארטעג רימ טימ טָאה ןטכענ --
 -כישעג עקיטכענ יד טקידנעראפ טָאה רע ןעוו ןוא ,ןלייצרעד ןביוהעג
 ,רעטירד א וצ ךָאנרעד ,עטכישעג רעטייווצ א וצ רעבירא רע זיא ,עט
 קילב םעד טלעטשענּפָא לָאמעלא רע טָאה ,סעטכישעג יד קידנלייצרעד
 יד ןופ ןצעמע ףא ןעמערב עצראווש עטכידעג יד רעטנוא ןופ םענַײז
 -גילרא ,ןיילא ריא טימ טדערעג רָאנ יו יוזא עלַײװ א ןוא סנרערעהוצ
 -עגסיוא עסַײמסיײב םיא זיא סע ביוא ןוא ,ןגיוא עריא ןיא רָאנ טקוקעג
 רָאנ ךיוא טריסערדא ןעוועג לכיימש רעד זיא ,לכיימש א ןבעג ןעמוק
 יז טלייט רע זא ,ןעניימ טנָאקעג יורפ עדעי טָאה ןפיוא אזא ףא .ריא וצ
 ,ערעדנא יד רעדייא ,טַײקמאזקרעמפוא רעמ ריא טקנעש ןוא סיוא

 עלא ןסָאלשאב ןעיורפ יד ןבָאה -- ,"טארדאווק רעזדנוא ןופ זיא רע;
 ,ךיז ראפ רעדנוזאב ערעדעי ןוא ןעמאזוצ

 עפורג רעשיבָאב רעד ןיא ןעמ טפור יוזא --"טארדאווק רעזדנוא,
 ,טארדאווק רעד זיא'ס .רָאי קיצפופ ןופ רעטלע ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ יד
 יװ ,רעטרעװ עקירעיורט עכלעזא ןרעה טּפָא ךיז ןזָאל סע ןכלעוו ןופ
 רעכעליירפ ןייק טינ .,..טלוסניא ,טקראפניא ,קורד-טולב ,זָארעלקס
 -ורג רעשיבָאב רעד ןופ רעצעמע טגנערב לָאמ וצ לָאמ ןופ ,טארדאווק
 א ,רעטנאקאב א רעריא ןברָאטשעג זיא סע זא ,סַײנ ערעטיב יד עּפ
 ,רעטעבראטימ רעקירָאיגנאל א ,עטנאקאב

 ,ןעמ טגערפ --!?טארדאווק רעזדנוא ןופ זיא רע --
 ,רעפטנע ןא טמוק -- ...ןרעזדנוא ןופ --
 עליק יד ."טארדאווק, ןגעו ןעמ טסעגראפ דלאוו ןיא ָאד רעבָא

 ןוא ,דלימ ןוא ,ךייוו יוזא טקנוּפ ךיז ןעדיוה ןגַײװצ יד ןופ סנטָאש
 ,דרע יד .קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה טימ טגיוועג ךיז ןבָאה ייז יו ,ליטש
 ןוא קידעײכעמ יוזא זיא סע ןכלעוו ףא ,זָארג עטקליוטאב ענירג סָאד
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 ןעוועג זיא סע יװ ,ךעלטכַײפ ןוא ןירג יוזא טקנוּפ זיא ,ןטערט וצ גנירג
 טימ ןכָאפ ,טציא ךיוא יוזא ,טלמעד יװ ,לגייפ יד ןוא ,ןָא םיניומדאק ןופ
 עטנַײשאב ,ןעניורק-רעמייב יד רעביא ןעגניז ןוא ןעילפ ,ןעלגילפ יד
 ,ןוז רעקיטכיל רעד ןופ

 ןבעל סנשטנעמ םעד זא ,ןביילג ךיז טליווס ןוא ,ןטכוד טמענ'ס ןוא
 -דאווק רעזדנוא, ָאטינ זיא סע ,דלאוו רעקיזָאד רעד יװ ,קיביײיא זיא
 ןָאק עמ ,טיוט ןייק ָאטינ ,רעטלע ןייק ָאטינ ,קנערק ןייק ָאטינ ,?טאר
 סָאװ ,סבעװניּפש עניד סָאד יו ,טארדאווק םעד ,ןסַײרעצ גנירג םיא
 א ףא קידנגָאזנָא ,ןטייווצ םוצ םיוב ןייא ןופ ךיז טיצ ןוא ךיז טבעוו
 ,רעטעוו ןעמעראוו ,ןטוג

 טימ ,רוטאנ רעקידפעשיק אזא טימ ןדייש רָאג ךיז ןעמ ןָאק יוזאלוו
 רענירג רעקידנעילב אזא טימ ,סנטָאש עליק עכלעזא טימ ,דלאוו אזא
 -יראנ אזא עליפא ,ןעגנאלראפ עשיראנ לָאמאטימ ףוא ןעמוק'ס ?דרע
 ערעטלע יד ףא ,טציא !טינ סָאװראפ .ןרעוו וצ ןלעפעג ןצעמע יו ,רעש
 ,ךעלטנגייא ,ךָאנ טָאה עמ זא ,טקוקעגמורא טשרע ךיז ןעמ טָאה ,ןרָאי
 ,.טבעלעג טינ

 -לפנָא יד -- עּפורג רעשיבָאב רעד ןופ ןעיורפ ייווצ ןענַײז ןגרָאמ ףא
 ןפא ןעמוקעג-- ענװָאנָאמָאלָאס עילוי ןוא ענווָאלינאד עילאטאנ ןרער
 -יטסירוט עטקלעװענּפָא עכעלנייוועג יד ןיא טינ דלאוו ןיא ריצאּפש
 יד ףא סעדעק עקידמעשוגעמ יד טימ טינ ןוא סרעטיוס עש
 ןוא ךעלדיילק ןוא ךעלטפָאק עטסערּפעגסױא-קידװעטמָאי ןיא רָאנ ,סיפ
 ,רעטאעט ןיא ייז ןיא ןייג ןָאק עמ סָאװ ,ךעלעוויטש עטנאגעלע ןיא
 ,ּפָאק ןיא רָאה עווָארג א ןעזעגסיורא טינ ןעיורפ ייווצ יד אב טָאה עמ
 ךעייר רעניד רעד טשימעגוצ ךיז טָאה סעכייר-דלאוו עקיטפוד יד וצ
 א טימ ןעוועג ךיוא ךָאנ זיא ענווָאלינאד עילאטאנ .ןעמופראּפ עטוג ןופ
 ,ןטקלעװענּפָא קראטש ןוא ןטלא םעד טָאטשנָא ,קאזקור םעַײנ

 "ןטקעּפסָארּפ , יד רעביא טריצאּפש לסיב א טָאה עמ יװ ,םעד ךָאנ
 -קיטימ רעכעלנייוועג רעד ןופ רעירפ ןעיורפ יד ןבָאה ,"ןראוולוב, ןוא
 -רעטנוא ךיז ףראד עמ זא ןוא קירעגנוה ןענַײז ייז זא ,טליפרעד ַאש
 ,ןקיטפערק

 א ענוװָאנָאמָאלָאס עילוי טָאה -- ,ץראה סָאד ןיוש טשעלאכ סעּפע --
 לקעז סָאד טלָאװעג טלַאװ יז יװ ,ןקור ןפא לקעז ןטימ ןָאטעג לסיירט
 ןעוו ,ןסע ןעמ ףראד רעטלע רעזדנוא ןיא -- .ךיז ןופ ןטראופָארא רעכינ
 ,ליוו עמ

 ןילּפיצסיד ,קידנרעה טינ טכאמעג ךיז טָאה ענווָאלינאד עילאטאנ
 עריא טריפעג טָאה יז ,סעצייל יד ןזָאלּפָא טינ רָאט עמ ,ןילּפיצסיד זיא
 -אד, רעכעלטנַײרפטסאג רענעשטנּוװעג רעד ןופ רעטַײװ ץלא רעבַײװ
 ךָאד טָאה ףָאסלָאקפָאס רעבָא ,גנוטכיר רעטרעקראפ רעד ןיא רָאג ,"עשט
 ,טפראדעג טָאה עמ ּוװ ,ןיהא טריפעגסיורא עקשזעטסידלאוו א ענייא

 טָאה -- שטיווָאמארבא ליומאס -- "עשטאד, רעד ןופ סָאבעלאב רעד
 טָאה "עשטאד, יד .םיא וצ טיירגעג ןיוש ךיז ןוא טיזיוו ןפא טראוועג
 ייווצ ןעוועג ןענַײז טציא .שיט םאב קנאב א ךָאנ טימ טרעכַײראב ךיז
 א ,שיט ןפא .עווָאכראהעב ןצעזסיוא טנָאקעג ךיז טָאה עמ ןוא ,קנעב
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 ןענאטשעג זיא ,?טרָאּפס יקסטעװָאס , ןעגנוטילצ ייווצ טימ ןטיירּפשראפ
 ענעטינשעגנָא ןגעלעג ןענַײז םעד םורא ןוא ,לטכאשיןוורעסנָאק א
 ,גנירעה רעטנקירטעג א ןוא ךעלעקרעגוא עכעלטע ,טשרּוװ ךעלטפיר
 זיא .עקשאמ לסיב א ןַײז ךיוא ךָאנ לָא"ס זא ,רָאנ טרעדָאפ סָאװ
 .ילאדנאניצ לשעלפ א ןעוועג ךיוא עקׂשאמ

 רעקידנעטש ןַײז טימ סָאבעלאב רעד טָאה -- ,ןעמאד עביל ,עטיב --
 ןפלעה יײז ןעמונעג ןוא טסעג יד טנגעגאב לכיימש ןביל ןוא טַײקלדיײא
 ,סנקור יד ןופ ךעלקעז יד ןעמענּפָארא

 ףא טזָאלעג ךיז ןעמ טָאה ךָאנרעד .עדוס ענייש א טכאמעג טָאה עמ
 רעטרעדנּוװראפ א טָאה דלאוו רעוװָאסוא רעטלא רעד ןוא ,ריצאּפש א
 ,ןעגנוזעצ ךיז טָאה םעליוא רעד יוװ ,טרעהעג

 ןלאפראפ זיא ּוװ רָאנ ,.?טארדאווק רעזדנוא, טגָאז עמ יבא --
 -לגאד עילאטאנ ,ןרעריפנָא יד טָאה---!ענוװָאנַאמָאלָאס עילוי ןרָאװעג
 ןרָאװעג ןלאפראפ זיא עּפורג ריא ןיא זא ,טּפאכעג ךיז םעצולּפ ,ענוװָאל
 ,שטנעמ א

 יד ןבָאה -- ,ןשטיווָאמארבא ללומאס טימ ,סיורָאפ קעווא זיא יז --
 רעדנא ןא ףא ןעמונראפ ךיז ןבָאה ייז --- ,טכאמעג רָאלק ךַײלג ןעיורפ
 ,..עקשזעטס

 עילאטאנ טָאה-- ,עשטאד ענעגייא ןא ןבָאה ןיוש יז טעװ טציא --
 ןָאטעג שטאּפ א ,טשרעהאב ךיז ךַײלג רָאנ ,ןָאטעג ץפיז א ענוװָאלינאד
 ןעירשעגסיוא ןוא טנעה יד ןיא

 ..ךעלמעווש ןבַײלק רימָאל ,ךעלדיימ --



: 

 ןיילא ךיז טימ גיוא ףא גיוושששג

 טעבראעג ךיא בָאה ןרָאי ערעגניי יד יא
 וצ ןעמוקעגסיוא רימ ןיא סע .גנוטַײצ א ןיא
 ירפרעדניא .ןשטנעמ ענעדיישראפ טימ ןסעומש

 -עעשעג יד ןגעו סעומש א ןפאכ עיצילימ רעד ןיא ןפָאלעג ךיא ןיב
 רעוו ,טנערבעג טָאה סָאװ ּוװ ,טכאנאב ןעמוקעגרָאפ ןענַײז סָאװ ,ןשינ
 ןוא טּפאכעג ןעמ טָאה רעכערבראפ עכלעוו ,טעגראהרעד טָאה ןעמעוו
 ,ןּפאכ ךָאנ ןעמ ףראד עכלעוו

 ?שטנעמ-סגנוטַײצ א ןסעומש וצ סיוא טינ ןעד טמוק ןעמעוו טימ
 ןיא ,ןטלאטשנא יד ןיא ,ןקריצאב-יוב יד ףא ,ןדָאװאז יד ףא טייג רע
 ,ןרעינעשזניא ,סרעילָאטס ,סרעקָאט ,סרעסָאלש טימ טדער רע ,ןלוש יד
 ,סרעכעק ,ןרָאסעּפָארּפ ,רערעל

 רעבַײרש עסיורג ןרַייװרעטניא דעװַאק םעד טאהעג בָאה ךיא
 ,ןטסיטרא עסיורג ןוא

 ףא טינ ןיב ןיילא ךיא ןוא ,טינ םענייק ךיא ריויורעטניא טציא
 ,גנאל טינ רָאג רָאנ .ןריויוורעטניא ךימ לָאז עמ זא ,טמיראב ליפיוזא
 טלעטשעגנַײרא םעצולּפ ךיז טָאה ,קירוצ ייווצ גָאט א טימ לקאכאס
 ןיא ןטָאנקָאלב ןוא סרעַײלב טימ לרעכָאב ראד קיסקווולטימ א רימ וצ
 טקידלושטנא ךיז טָאה רע .לקאשזדיּפ םענעטנוװַײל םענופ סענעשעק יד
 לסיב א בָאה ךיא יצ ,טגערפעג ךימ ןוא טיזיוו ןטכירעגמוא ןַײז ראפ
 ןַײמ ןיא טריפעגנילרא םיא בָאה ךיא יװ ךַײלג עקאט ןוא .טַײצ עַײרפ
 רע טָאה ,שיטבַײרש םענופ טַײז רעד אב טצעזעגקעווא ןוא רעמיצ
 טינ טשרעוצ רע טָאה סעגארפ ןייק .עכָאלעמ רעד וצ ןעמונעג ךיז
 ןכעלרעסיוא ןַײמ ןבירשאב ןוא רימ ףא טקוקעג טָאה רע ,ןבעגראפ
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 ךַײלג ,גנאלק םענדָאמ א ןבעגעגסיורא לָאמ רָאּפ א ילברעד ,ןעזסיוא

 .רימ ןיא טרעדנוווראפ םיא טָאה סָאװ-סעּפע יו

 סע ןוא ,ןיושראּפ םעניא טקוקעגנַײא ךיז ךיוא לַײװרעד בָאה ךיא

 א טימ ןעזעגסיוא ךיא בָאה יוזא טקנוּפ זא ,ןטכוד ןעמונעג רימ טָאה

 ,קירוצ קיסַײרד ןוא ףניפ --- קיסילרד רָאי

 קיטראפ זיא רע ןעװ ,רימ וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה -- ,ונ --

 "ונ, ןקיזָאד םענופ ןוא ,גנובַײרשאב רעקיפיולרָאפ ןַײז טימ ןרָאװעג

 -עגנוי עקידוועמעש יד ןופ טינ זיא רע זא ,ןענאטשראפ ןיוש ךיא בָאה

 רעגרע טינ םירעדעג יד ןיא םענעי ןכירקנַײרא ,סיוא טזַײװ ,ןָאק ,טַײל

 רעזדנוא ןביײהנָא רימ ןלעװ ,ונ-- .ןטַײצ עקילָאמא יד ןיא רימ ןופ

 ךיא .קיצראהנּפָא ןַײז טעװ ריא זא ,ןעמענסיוא רימָאל רעבָא .סעומש

 ןָא ןרעפטנע רימ טעװ ריא ןוא ,ףראד ךיא סָאװ ,ץלא ןגערפ לעװ

 -טנע וצ טינ ןצנאגניא טכער טָאה ריא .ךעלטַײד ןוא רָאלק ךעלדיירד

 ךיא בייה ,ָאזלא .טינ ןעמ ףראד ןרעטנָאלּפ רעבָא ,עגארפ א ףא ןרעפ

 ?טציא ריא טבַײרש סָאװ .ןָא
 ,ןאמָאר א בַײרש ךיא --
 ןעגנולייצרעד ןבירשעג ךָאד טָאה ריא ?סע טמוק יװ ?רָאג יוזא --

 וצ ןעגנּוװצעג ךַײא ןרָאי ערעטלע יד ףא טָאה סָאװ .ןלעװַאנ ןוא

 ?רענאשז םעד ןטַײב
 -ערפ ,טגָאזעג עליפא טלָאװ'כ ,רעַײרפ רעד טריקָאש ךימ טָאה סע

 ןלעטש ןעמונעג רימ בייהנָא ןופ ךַײלג טָאה רע ןכלעוו טימ ,ןָאט רעכ

 .ןרעפטנע ןעמ ףראד ,טגערפ רָאיטרָאּפער א זא רעבָא .סעשאק ענַײז

 עקאט טגנילק--- ,ןפורענּפָא ךיז ךיא בָאה -- ,טגָאזעג סעמע םעד --

 רעדָא רעד .?טסילעװָאנ; רעדייא ,רעדילָאס ,רעקיגָאװ ?טסינאמָאר,

 ןייא ןיא ןָאט םענ א ןעניגראפ ךיז ןָאק רעקיטירק רעװעשָאכ רענעי

 "רעדייכ יװ ןסַײמשּפָא יז ןוא ןטסילעװָאנ לקעּפ ץנאג א לקיטרא

 ןענופעג יײז אב טָאה רע סָאװ ,סעניורסעכ עקילָאצנָא ראפ ,ךעלגנלי

 - -ןטייוצ א ,בייהנָא ןטכעלׂש ןראפ בָאג א רע טגנאלרעד םענייא

 יייצרעד יד .ףָאס ןטקאהענּפָא ןראפ --- ןטירד א ,ןטימ םענעגיוצעצ ןראפ

 ,ןציקס ,ןדויטע ,ןזיקסע רָאנ ,ןעגנולייצרעד ןָא טינ רע טפור ןעגנול

 -יילסיורא טכַײל ץנאג ןעמ ןָאק לקיטרא םענופ סערוש יד ןשיוװצ ןוא

 לאלכיב רע טלאה ,טדער רע עכלעוו ןגעוו ,רעבַײרש יד זא ,ןענע

 א ראפ .שרעדנא סעּפע זיא טסינאמָאר א .רעבַײרש ןייק ראפ טינ

 ןַײז טינ לָאז ןאמָאר רעד טכעלש יװ .ַײשּפָא ןעמ טָאה טסינאמָאר

 ,רעטרע עטוג רָאּפ א ןטַײז טרעדנוה ףניפ-ריפ-ילרד יד ףא ןעמ טניפעג

 ךיז טלבירג עמ .ךעיוק-רעשאי א טמוק רָאטװא םעד עכלעװ ראפ

 -טּפיוה םעד טריזירעטקאראכ עמ ,םיא טריזילאנא עמ ,ןאמָאר םעניא

 סָאװ ,עכָאּפע רעד ןגעװו טדער עמ ,ןדלעה עקיגנארטייווצ יד ,דלעה

 טנפע עמ .טלגיּפשעגּפָא ןרעװ טלָאזעג טָאה רעדָא טלגיּפשענּפָא זיא

 .ריא ןיא ןעמענ וצ לײטנָא רענעייל יד ןַײא טדאל עמ ןוא עיסוקסיד א

 א םיא ףא ןיוש טגנעה סע ,רעלוּפָאּפ רעבאכעמ רעד טרעװ לַײװרעד

 םור אזא ןופ סיוא ,וינעטָאג ,ךימ טיה רעבָא ...ץנארקי-רעברָאל לקיטש

 ביל רעׂשפע ךָאנ ןָאק עמ סָאװ ,לכַײמ א זיא ץלא סָאד .דעװָאק ןוא
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 -כערעד ןיוש טָאה ,ןאמרעגנוי ,ןיילא ריא ..טנגוי רעִירפ רעד ןיא ןבָאה
 ןבַײרש ןעמונעג בָאה ךיא סָאװראפ ,עגארפ יד טרעפטנעראפ וועגא
 עקאט ,טָא זיא ."ןרָאי ערעטלע יד ףא , :טגָאזעג טָאה ריא ,ןאמָאר א
 ,ןוורּפסױא ץלא ךיז טליװ ,ןרָאי ערעטלע יד ףא לַײװ

 א ןוא ןאמָאר םעצע ןגעוו ליפיוזא טריטוקסיד עמ ןעוו ,טציא --
 ןעמונעג עקפאד ךיז ריא טָאה ,ּפָא לאלכיב םיא ןגערפ רעבַײרש ךאס
 ?ןלאירעטאמ-עיסוקסיד יד יבשטָאכ ריא טנעייל ...ןווּורּפ

 ןריטוקסיד רעדייא .טינ ייז ןעייל ךיא סָאװ ,קילג ןַײמ זיא סָאד --
 ..ןבַײרש םיא רעסעב זיא ,ןאמָאר ןגעוו

 עשז טגָאז ,.קיצראהנפָא ןַײז וצ טדערעגּפָא ךַײא טימ ןבָאה רימ --
 ןרָאװעג טַײז ריא סָאװ ,עטָאראכ טינ לאלכיב ריא טָאה יצ ,עטיב ,רימ
 טלָאװ ,טנגוי יד טרעקעגמוא ךַײא וצ ךיז טלָאוװס ןעוו !רעבַײרש א
 ?געוו ןבלעז םעד ןבילקעגסיוא רעדיוו ריא

 ,קיניזטכַײל ןַײז וצ ןזילווסיוא טינ ךַײא לָאז רעפטנע ןַײמ יידעק ---
 ,ןענַײפוצסױא ךיז לסיב א גנאלראפ א יװ ןעגנילק טינ לָאז רע רעדָא
 ןבעל ןַײמ ףא .רעבַײרש א טסייה סָאװ ,ןלעטשטסעפ רעִירפ רימָאל
 ייז ןופ ענייא ןייק ןוא ,ןעגנולייצרעד ךאס א ןבירשעגנָא ךיא בָאה
 טינ יײיז ןבָאה טלעװ רעד ףא םעשיור ןייק ,רעװעדעש ןייק טינ זיא
 ןאעקָא םעניא טלָאװ ,ןבירשעגנָא ןעוועג טינ ןטלָאװ ייז ןעוו .טכאמעג
 ,טינ ךיוא ןּפָארט ןייק עליפא ,ןּפָארט א ןזיולב טלעפעג ןעגנולייצרעד
 ,ןגָאז רעבָא ףראד ךיא ,לונ םוצ טנעַָאנ זיא סָאװ ,סכלעזא סעּפע רָאנ
 סָאד ,עלעציפ עניילק ערעייהעגמוא סָאד טָא סָאװ ,ןדירפוצ ןיב ךיא זא
 ,..רימ וצ רָאנ ןוא ,רימ וצ טרעהעג ,לונ םוצ עטנעָאנ-לאמיסקאמ

 ריא טָאה ?ןסיװעג רעד ןעוװעג ןייר קידנעטש ךַײא אב זיא --
 סָאװ ,ןעגנונַײשרעד טרעדנווואב ,טניימ ריא סָאװ ,סָאד רָאנ ןבירשעג
 -עג ןפראד סָאװ ,ןכאז טלדאטעג ,טרעדנוװאב ןרעו עקאט ןפראד
 ןבירשראפ לָאז רעפטנע רעַײא זא ,טינ טליוװ ריא ביוא ?ןרעװ טלדאט
 םענופ טרָאװ ןייא ןייק ןוא ,טָאנקָאלב םעד ךַײלג ךיא ךאמראפ ,ןרעוו
 ,טכאמראפ ןיוש םיא ךיא בָאה טָא .טנכייצראפ ןרעוו טינ טעװ רעפטנע
 ריא ףא ןָאטעגנָא ,רעדעפליפ יד טכאמראפ ךיוא ןוא ,טָאנקַאלב םעד
 ,לקעּפלָאק סָאד

 רעד ןיא רעדיוו טמענ ןוא ,טָאנקָאלב רעַײא ,רעדיוו םיא טנפע --
 זא ,ךיא לי ,ןגָאז דלאב לע ךיא סָאװ ,סָאד עקפאד .ןעּפ יד טנאה
 ןַײז רע געמ ,רעבַײרש א .טרָאװ ןיא טרָאװ ןענעכייצראפ טלָאז ריא
 ,טניימ רע סָאװ ,סָאד טינ טבַײרש רע ביוא רָאנ ,ןיילק רעדָא סיורג
 טינ רע זיא ,שרעדנא סעּפע רָאג ןעניז ןיא עסַײמסייב טָאה רע ביוא
 רעגרע ,רעלדניווש א ןופ רעגרע ,רעלדניווש א רָאנ ,רעבַײרש ןייק
 סנשטנעמ םעניא טכירק רע ,ענעשעק ןיא טינ טכירק רע ,ווענאג א ןופ
 ךיא ןָאק ,ןעגנולייצרעד ענַײמ רעביא רעדיוו ןעייל ךיא ןעוו .עמָאשענ
 ןייר זיא ןסיוועג ןַײמ .דניז רערעווש אזא ןיא ןקידלושאב טינ ךיז

 ןעו .ןבעגראפ ךַײא יז ךיא לעװ ךָאד רָאנ ,עגארפ עשיראנ א --
 ,קרעוו טוג א רעייז ןבַײרשנָא :לאווסיוא ןא ראפ ןלעטש ךַײא לָאז עמ
 -עדעש ןסעמע ןא ,ןבירשעגנָא טינ לָאמנייק ךָאנ טָאה ריא סָאװ ,אזא
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 -אב ךַײא ןיא סע לפיוו ,רעקינייװ רָאי ףניפ טימ ןבעל רעדָא ,רעו
 | ?ןבילקעגסיוא ריא טלָאװ סָאװ -- ,טרעש

 ןאמָאר רעד זא ,רעכיבגָאט ענַײז ןיא טבַײרש סינּפיק קיציא --
 לָאז עמ ןעוו זא ,רעַײט יוזא ןעוועג םיא זיא "סנגעוורעטנוא, רענַײז
 ןביללב לָאז דאיוואסק רעד רעדָא ,ןבעל ןבַײלב רע לָאז יצ :ןגערפ םיא
 לשריה .ץנאג ןבַײלב לָאז דאיוואסק רעד ,ןטעבעג רע טלָאװ ,ץנאג
 זא ,טגָאזעג טָאה ,רָאי קיצנאווצ ןעװעג טלא זיא רע ןעוו ,טנאמאיד
 -ןייא ןא ,דיל ןייא ןבַײרשנָא יבא ,ןבעל סָאד ןבעגּפָא טיירג זיא רע
 ,גנוטכיד רעסיורג ןופ אויג ןפא ןייטש לָאז סָאװ ,דיל עקיצנייא-ןוא
 ,טינ ןיוש טציא רָאנ .טכארטעג יוזא קירוצ ןרָאי טימ ךיוא בָאה ךיא
 ףניפ טימ רָאנ טינ ןוא ,רעמ רָאי ףניפ טימ ןבעל טלָאװעג טלָאװ ךיא
 רענעש זיא ןבעל סָאד .געט ףניפ טימ ,רעמ םיׂשָאדאכ ףניפ טימ -- רָאי
 ,סנגייא ןא סנַײד ןַײז עליפא ךוב סָאד געמ ,ךוב ןדיווטעי ןופ

 ?ביל ריא טָאה רעבַײרׂש עכלעוו --
 .רעבַײרש עקאמשעג ןוא עטוג עלא ביל בָאה ךיא --
 ,ןגָאז טימרעד טליוװ ריא סָאװ ,רָאלק ןצנאגניא טינ רימ זיא סע --

 ,קאמשעג ,רימ טכוד ,ךיוא זיא ,טוג זיא סע סָאװ ,סָאד

 ןייק טינ רעבָא ,עופער עטוג א ןיא לייגציר .קידנעטש טינ --
 סע ,טוג רָאנ טינ ןַײז ףראד טעברא לקיטש שירעבַײרש א .עקאמשעג
 ,ןייש ןַײז ךיוא רָאנ ,ןענרעל ,ןעיצרעד ,ןעלגיּפשּפָא רָאנ טינ ףראד
 עטסּוװאביגנאל א ,עטלא ןא ןיא סָאד .סונעג ,ןגינעגראפ ןפאשראפ
 םאב ןציז רימ ןעוו ,לָאמטּפָא ןסעגראפ ,רעבַײרש ,רימ עכלעוו ,ךאז
 | .שיטבילרש

 ?רעבַײרש א ראפ ךיז ריא טלאה ןָא ןעוו ןופ ,עטיב ,טגָאז --
 ףלעווצ ןעוועג טלא ןיב ךיא ןעוו ,ןרָאװעג ךיא ןיב רעבַײרש א -- =

 ךיז ןאד בָאה'כ ּוװ ,ןַײנ רעמונ לוש רעווָאקראכ רעד ןיא ןעוו ןוא רָאי
 א ענַײמ ןבירשעגנַײרא גנוטַײצטנאוו רעד ןיא ןעמ טָאה ,טנרעלעג
 עטשרע יד רעבָא ,טינ ךיא קנעדעג ,ןסייהעג טָאה יז יוזאיו .ץיטָאנ
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה יוזא -- ?טנייוועג טָאה דניק א, .ךיא קנעדעג ערוש
 ןיא ,םורא רָאי טכא ןיא ,ךָאנרעד .טיוט סנינעל ןגעװ ץיטָאנ ןַײמ
 ןיא ןענישרעד ןיא לכיב סָאד ."ןלעװָאנ, לכיב טשרע ןַײמ סיורא
 רעבָא ,ןטרָאד ךיז טנרעלעג ,עװקסָאמ ןיא טבעלעג בָאה ךיא .ווָאקראכ
 בָאה ךיא ןוא ,טינגאמ א טימ יוװ ,ווָאקראכ ןייק ןגיוצעג ךימ טָאה סע
 ,ןיהא ןרָאפוצקעװא ךַײלג יידעק ,ןלוקינאק יד ףא טראוורעד םיוק ךיז
 ןכאמ לעוו'כ סָאװ ,ןטפירשפוא יד טרעלקאב טאהעג טֹוג ןיוש בָאה'כ
 ,רערעראפ ענַײמ ןגָארטרעטנוא ןטרָאד לעוו'כ עכלעוו ,ךעלכיב יד ףא
 ,רערעראפ ןבָאה ןעמ ליוװ ,גנוי זיא עמ ןעוו

 ייז רךיא טָאה יוזאיו .ךעלכיב ערעַײא ערעדנא ןגעוו טלייצרעד --
 ?ןבירשעג

 -ראכ ןיא ,ןרָאי עגנוי יד ןיא .שיט םאב קידנציז .טעשָאּפ רעייז --
 -סָאמ ןיא ןוא ,קעטָאילביב-ָאקנעלָארָאק רעד ןיא לשיט א אב -- ווָאק
 .עקװַאגָאריּפןילק ףא קעטָא;לביב רעשיטוטיטסניא רעד ןיא --- עווק
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 ,שיט םאב טינ ןבירשעגנָא ךיא בָאה ןעגנולייצרעד-עמָאכלימ לכיב ןייא
 ,ןוויוא ןפא קידנגיל רָאנ

 ?ןוויוא ןפא סעּפע סָאװראפ --
 ךַײא יז ךיא ןָאק ,טליוװ ריא ביוא .עטכישעג עגנאל א זיא סָאד --

 ,ןלייצרעד
 ,עטיב --
 ןעמ טָאה לָאטיּפשיָאקאוװע ןא ןיא יו ,םעדכָאנ ,טַײצ-עמָאכלימ --

 ,רעטילּפש-ןענימ םעד ןעמונעגסיורא ,קידעבעל טיוט ןופ טכאמעג ךימ
 ןעמ טָאה ,עווקסָאמ רעטניה עקאטא ןא סייב ןגָארקעג בָאה ךיא סָאװ
 -אפ טריװלָאק א ןיא טקישעג ,עטעדנוווראפ ערעדנא ךאס א יװ ,ךימ
 ןעמ טָאה ,ךעַײש טינ ךָאד זיא ןָאט טינ טשינרָאג .טנוזעג סָאד ןטכיר
 ךיא .טסאּפעג םיא ראפ טָאה סָאװ ,טעברא ןא ןבעגעג טאדלָאס ןדעי
 ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,עמרעפ-ךלימ א ףא רעטכעוו א ןרָאװעג ןיב
 רעקיא רעד .גרעב ןשיװצ עקנַאל א ףֹא רָאנ ,ףרָאד םעניא עפוג טינ
 ןסייהעג טָאה סָאװ ,סקָא רעד זא ,ןטיה-- ןעוועג זיא טעברא ןַײמ ןיא
 א ןכאמנָא טינ ןוא טייק רעד ןופ ןסַײרּפָא טינ ךיז לָאז ,"ץנירּפ;
 יּפָא ךיז ןפראד סָאװ ,סעמייהעב יד זא ןוא ,לאטש רעד ןיא ןברוכ
 -לעמ א ןופ טכיזפוא רעד רעטנוא ןָאטּפָא עכָאלעמ יד ןלָאז ,ןבלעק
 רָאנ יו ,ןקעוופוא סנטַײצאב טפראדעג ךיא בָאה ןרעקלעמ יד .ןרעק
 ףראד עמ .יְזִא ךיז טבייה, עמייחעב רעד אב זא ,ןקרעמאב לעוו'כ
 רעד טזָאלראפ סע יװ ךַײלג ,לבלעק סָאד לַײװ ,טנעמָאמ םעד ןטיה
 "גיר םעד וצ ןכירקראפ ןָאק'ס ןוא ,ןכירק סע טמענ ,טכארט סרעטומ
 סָאד .ןליקוצ ךיז ןוא ץענ רעד ןיא ןבַײלב ,ןיהא ןלאפנַײרא ,קָאטש
 טנעה יד ףא ןעמענ טפראדאב ךיא בָאה לשינעפעשאב ענעריובעגיַײנ
 ּוװ ,בוטש רעד ןופ זיוהריפ םעניא ןוויוא םוצ ןגָארטקעװא סע ןוא
 -עג טָאה עקזַײה רעד ןופ רעמיצ ןקיצנייא םעניא .טניווװעג בָאה ךיא
 רעטעדנּוװראפ א ךיוא ,עמרעפ רעד ןופ רעטלאווראפ רעד טבעל
 סָאד .ןרעקלעמ רעגיה א טימ טאהעג ענעסאכ טָאה סָאװ ,ןאמטכאלש
 רימ וצ טרעהעג טָאה גנאגנַײרא םאב ןוויוא ןסיורג ןטימ זיוהריפ
 יד ,רעטניוװ ףָאס סע זיא ןעוועג ,ךעלבלעק ענעריובעגיַײנ יד וצ ןוא
 ףא זיא ןאד דָארג רָאנ ,ךיז ןבלעק סעמייהעב יד ןעוו ,טַײצ עטכער
 -עּפש טינ ,רעירפ טינ -- טינ לָאמנייק .שעדיוקאהיךעור רעד ףורא רימ
 טָאה סע .ןבַײרׂש םעניא ןָאטעגנַײרא יוזא ןעוועג טינ ךיא ןיב -- רעט
 טקיּפעגסױא ךיז טָאה גנולייצרעד א .טכַײל ןוא ךאס א ןבירשעג ךיז
 ,עמעראוו א ,עצנאג א ,עשירפ א :;שינעקעמ ןָא ,שינרעטאמ םוש ןָא
 ןא יו ,קישטעּפירּפ ןפא רימ אב ןגיל ןבילבעג לָאמ רעדעי יז זיא
 ינָאק עטצונעגסיוא יד ףא ךיא בָאה ןבירשעג .עקלדיס א ףא עלעייא
 רענַײמ ערוש רעדעי ןופ בייהנָא ןיא .עמרעפ רעד ןופ רעכיב-רָאט
 ןעמָאנ א רעדָא ןרעקלעמ א ןופ ןעמָאנ-עילימאפ א ןענאטשעג זיא
 ןטכָאלפעגרעביא ןעוועג ערוש יד זיא ןטימניא ןוא ,עמייהעב א ןופ
 .ייה רענעגעוו ןוא ךלימ ןענָאדיב ןגעוו ןרעפיצ יד טימ

 -טאוו ןטײרּפשעגרעטנוא ןפא טכאנאב לָאמניײא יוזא רימ ךיא גיל
 טכאד ,רעטראה זיא רע זא ,טרעגעלעגנַײא יוזא ןיוש זיא סָאװ ,קינ
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 ,טַײקטראה יד ,טינ יז ליפ ךיא רָאנ ,ןוויוא םענופ לגיצ יד יװ ,ךיז
 ,לקנוט רעייז טנערב סע ,טעדאשט לּפמעלידיבראק סָאד ;ךייוו זיא רימ
 סָאװ ,לבאטשכוב סעדעי עז ךיא ,עטוג א רימ אב זיא עִיר יד רָאנ
 ןגעוו ןיוש ךיא טכארט ,גנולייצרעד ןייא טקידנעראפ .ןָא בילרש ךיא
 ,עמייהעב רעד ןגעוו ןסעגראפ רָאג ךיא בָאה לַײװרעד ןוא .רעטייווצ א
 -אעל ,טעּפש ךיז ךיא בָאה טנָאמרעד .ןבלעק ךיז טפראדעג טָאה סָאװ
 ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא ,לאטש ןיא ןַײרא ןיב ךיא ןעוו .עסילמאהירעכ
 טרעטיצעג ןוא קָאטשניר םעד ןיא ןגעלעג זיא לבלעק סָאד .ןעמעלא
 ,לעניש ןַײמ ןיא טעטוקעגנַײא ,טּפאכעג סע בָאה ךיא .טלעק ראפ
 רעבָא טָאה סע .זיוהריפ ןעמעראוו ןַײמ ןיא ,ךיז וצ ןגָארטעגקעװא
 ןענַײז ךעלסיפ עכיוה עניד יד ,ןעמעראוורעד ךיז טנַאקעג טינ ץלא
 טיג רָאג ,עקיטעמוא ןעוװעג ןענַײז ןגיוא יד ,טרעווילגראפ ןעוועג
 ןעזרעד טָאה סָאװ ,לבלעק שיראנ א אב ןַײז ןפראד ייז יװ ,עכלעזא
 יז ןֹופ ,טרעווילגראפ יװ ןעװעג ךיוא ןענַײז ייז .ןַיײש עקיטכיל יד
 ,רָאג סעּפע ןוא ,ןַײא ךעלעּפַײרג טקעטשעגסיורא ,רימ טכוד ,ןבָאה
 -עג רעיורט ןליטש א טימ סע טָאה ,דניק קנארק ךעלרעפעג א יװ
 ,טכומש

 -גילרא ךַײלג םיא ןופ ןוא רעטלאווראפ םעד טקעוועגפוא בָאה ךיא
 ךימ ףראד עמ זא ,טגָאזעג טָאה רע :בָאג עטנידראפ ןַײמ טּפאכעג
 א ןגָארקעג ךיוא בָאה ךיא .סעקינפארטש ןופ עטָאר רעד ןיא ןקיש
 ,לעניש ןַײמ ףא ןגעלעג זיא לבלעק סָאד .סנרעקלעמ יד ןופ קעלייכ
 טימ ןעמעראוורעד ,ךלימ רעמעראוו טימ ןעיָאּפ טוורּפעג סע טָאה עמ
 .ןבעגעגנַײא טינ ךיז טָאה סע ןעװעטארּפָא רעבָא ,סמעטַא ענעגייא יד
 ןטסערג ןראפ סע טלאה ךיא .טציא זיב ךימ טרעטאמ ןסיוועג ןַײמ
 ,ןעגנאגאב זיא-סעדןעוו ןיב'כ סָאװ ,ןכערבראפ

 םוצ טרירעגוצ טינ ךיז ךיא בָאה ךָאװ א רעשפע יצ געט ַײרד
 רעדיוו ןגעווטסעדנופ טָאה ךָאנרעד .סָא ןייק ןבירשעגנָא טינ ,טפעה
 ,ןָאטעג יצ א

 ריא טָאה יוזאיו ,ןלעטשרָאפ ךיז ליוװ ןוא ךַײא ףא קוק ךיא --
 טלָאוװ'כ ..ןַײא טינ רימ ךיז טיג סָאד רָאנ ,טנגוי רעד ןיא ןעזעגסיוא
 ?גנאלראפ רעטצעל רעַײא טציא זיא סָאװ ,ןסיוו ןלעוו

 ?גנאלראפ ןטצעל א ןבָאה ןיוש ףראד ךיא זא ,טלאה ריא --
 טרעדנוה זיב ןבעל טעװ ריא זא ,רעכיז ןיב ךיא .טיהאב טָאג --

 ..ןגעווטסעדנופ רָאנ .רָאי קיצנאווצ ןוא
 -גוה רָאי א ןיא טלָאװעג טלָאװ ךיא ...גנאלראפ רעטצעל ןַײמ --

 קוק א רעדיוו ןוא ןגיוא יד ָאש ןייא ףא יבשטָאכ ןענעפע םורא טרעד
 ןגעוו ,ןרעה ןוא ןסאג רָאּפ א רעביא ךיז ןייגכרוד ,טלעוו רעד ףא ןָאט
 ,ייז ןריטוקסיד סָאװ ןגעוו ,ייז טריסערעטניא סָאװ ,ןשטנעמ ןדייר סָאװ
 קעטָאילביב-ןינעל רעד ןיא טּפאכעגנַײרא ךיז טונימ א ףא טלָאװ ךיא
 ךָאנ ךיא לעװ ןטרָאד זא ,רעכיז ןיב ךיא .גָאלאטאק ןיא ןָאט קוק א
 עריא טימ קעטָאילביב-ןינעל יד .ןבעל ךָאנ ךיא לעװ ןטרָאד ,ןַײז
 טעוו'ס זיב ,גנאל יוזא ןריטסיזקע ךָאד טעװ ןדנַאפ-רעכיב עקינַאילימ
 ,דרע רעד ףא עיצאזיליוויצ יד ןריטסיזקע
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 סיוועג טעוװ עגארפ יד ,ןקידלושטנא רימ רעדיוו ךַײא טעב ךיא --
 ּוװ ..ץלא ןסיוו ליוו רָאיטרָאּפער א רָאנ ,ןצראה םוצ טינ ןַײז ךַײא
 סָאד ?ןקידרעאב ךַײא לָאז עמ זא ,טלָאװעג ,לשָאמעל ,ריא טלָאװ
 קעווא .קיטראפ ןוא ייווצ-סנייא-- ירָאטאמערק רעד זיא טרָא עטסעב
 -רעד ,עלעקשוּפ ןַײּפ א ןיא ,שא לסיב סָאד :ךיור ןטימ ,םאלפ ןטימ
 ,רעדניק יד ןוא בַײװ םעד ןעמ טגנאל

 עליפא ,טכעלש טינ ךיוא ןזיא םעליוסעב ןפא זא ,ןיימ ךיא --
 םענייש ןכיוה א רעטנוא ןגיל וצ ּפָא טקילג'ס ביוא טּפיוהרעד ,רעסעב
 ריא ?ןאמרעגנוי ,רעבאקעמ ןיוש ךימ ריא טַײז סָאװ רעבָא ...םיוב
 !סיורא ךַײא גָאי ןוא ןקעטש א םענ ךיא .עּפצוכלאב א טַײז

 א ןיא ,טינ רעשפע לָאמקנעד א .עוויוט רעַײא ךָאד ליוו ךיא --
 ..ׁשא טימ עלעקשוּפ

 !ןַײז טינ רעמ ָאד לָאז סופ רעַײא ףענאדנופ סיורא ,סיורא --
 ..רָאנ -- םיא ףא טנאה יד ןביוהראפ בָאה ךיא
 ךיא בָאה טנאה רעד ןיא .ןעװעג טינ בוטש ןיא רענייק זיא'ס

 -טע עקיזָאד יד ןגעלעג ןענַײז שיטבַײרש ןפא ןוא ,ןעּפ ןַײמ ןטלאהעג
 ...ךעלטעלב ענעבירשראפ עכעל







 ןאשזדיבָאריב ןי =

 טפאשטנאקאב עַײנ

 -עג זיא סָאװ ,רעבַײרש רעד ,ךיז טכאד ָאטי יו
 ענַײז לָאז סָאװ ןוא ןאשזדיבָאריב ןיא ןעוו
 ,גוצ םענופ ןבייהנָא טינ ןעגנונעכייצראפיעזילר

 ןייק טינ בָאה ךיא .עיסענ עגנאל יד טכאמעגכרוד טָאה רע ןכלעוו ןיא
 רעד ןטיבראפ טָאה ןָאגאו ןופ רעטצנעפ סָאד .,ןקורדנַײא-ןאבנזילא
 ןופ ןעמ טעז לבַײש ןקיכעלַײק ןכרוד .ןאלּפָארעא ןופ רָאטאנימויליא
 -טפול םענופ לגילפ יד רעטנוא ,ןטנוא ןופ ;למיה ןעיולב םעד -- ןביוא
 -ָאלבעגפוא ,עטנפיוהעגנָא ,סנקלָאװ ןאעקָא ןכעלדנעמוא ןא -- רענַײל
 ,ןביילג ךיז טליו סע זא ,ךייוו ןוא טראצ יוזא סיוא ייז ןעעז ,ענעז
 ךיז טעװ עמ ,סענָאקאס ןָא זיא ,קילגמוא ןא ךיז טכאמ עליפא רעמָאט
 ,רעגעלעג ןקיכוּפ א ןיא ןרעגלאוונילרא

 למיה ןפא ךיז טימ טימ ןעמענ ןרישזאסאּפ יד ,טינ זיא קיטעמוא
 ךעלשיט יד אב קידנציז .ןטַײהניױװעג ןוא סעונט עשידרע ערעייז עלא
 טימ ָאנימָאד ןוא ךָאש ןיא ןעמ טליּפש ,ןלוטשרעטָאפ עכייוו יד ןיא
 ןא .זיוה ןלאנומָאק א ןופ ףיוה א ןיא ץעגרע יוװ ,ץיה רעבלעז רעד
 ענייש יד טימ טפאשטנאקאב ןָא טּפינק ןאושזדןַאד רענעקאבעגטלא
 רעד ףא יװ יוזא טקנוּפ ,קאמשעג טעּפָארכ רעצעמע ,.סעסעדראויטס
 ,ןָאגאוו-ןאבנזַײא ןא ןופ עקלָאּפ רעשלאכרא

 טעז טונימ רעדעי טימ ,ןרעדינּפָארא ןָא טבייה ןאלּפָארעא רעד
 טָאה ,למיה ןיא טיג זיא סע טוג יװ סָאװ ,דרע יד רעסעב ץלא ךיז
 רעכעד עטיינשראפ יד .ןעקנעבראפ וצ ךיז ריא ךָאנ ןזיוואב ןיוש ןעמ
 רעקידנדנעלב א טימ ענעטכיולאב ,ןגעקטנא ךיז ןגָארט קסווָאראבאכ ןופ
 ןוא עװקסָאמ ןופ ןעִילפ ָאש רעבלאה א טימ טכא ךָאנ ,טָא ןוא .ןוז
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 -אבאכ ןפא רימ ןענַײז ,סובָאטװא ןיא שינעלסיירט ָאש רעבלאה א
 סורג א ּפַא ךַײלג ךיא םענ ץאלּפ-לאזקָאװ ןפא .לאזקָאװ רעקסווָאר
 םעד ,ןיינ ,ןישטלימ קענאי -- ןאשזדיבָאריב ןופ ןטנאקאב ןטלא ןא ןופ
 ןגיוא עצראווש עקידנענערב יד טימ ןענישטלימ ןרעגָאמ ,ןקנישטניילק
 -עג טינ ָאד ךיא בָאה םענָאּפ ןכעלסאלב ןטגרָאזראפ קידנעטש ןפא
 -טסניק רעד ,רע ןכלעוו ,לָאמקנעד םעד ןעזעג רָאנ בָאה ךיא .ןפָארט
 רעד ןליפ ךיז טזָאל'ס ןוא ,סיורג זיא טסָארפ רעד .ןפאשעג טָאה ,רעל
 ןטימ ךיא ייטש .רומא ןטעווָאקראפ םענופ טזָאלב סָאװ ,טניוו רעפראש
 ףא טפאגראפ עלַײװ עשפיה א קוק ןוא טנאה רעד ןיא ןאדָאמעשט
 ןייא ןופ סיורא טסקאוו עכלעוו ,רוגיפ ןייטש ןופ רעטקאהעגסיוא רעד
 ,רעווייא ןדעי ןיא ערּוװג ,זיר א--שטנעמ א .טילָאנָאמ ןקיזדלעפ
 -עלעט רעקסווָאראבאכ יד ,ּפָאק רעד ןביוהראפ זיא ץלָאטש ןוא ןייש
 יז סָאװ ,ןופרעד םארגָארּפ ריא ןָא ךעלנייוועג טבייה עידוטס-עיזיוו
 רעדנירג םעד ,ןווָאראבאכ לָאמקנעד ןקיטכערּפ ןקיזָאד םעד טזַײװ
 ,טָאטשטּפױה רעקידכערזימטַײװ רעד ןופ

 ןעו ןטַײצ יד טנַאמרעד ךיז ךיא בָאה ,טנעמונָאמ ןפא קידנקוק
 ?ןרעטש רענאשזדיבַאריב, גנוטַײצ רעד ןיא טעבראעג טָאה ןישטלימ
 יד טימ טנעה ענַײז .קירוצ רָאי קילדנעצ ירד טימ סע זיא ןעוועג
 "עג טָאה רע .טורעג טינ לָאמנייק ןבָאה רעגניפ עקידלקעטש ,עגנאל
 םייל ,טאהעג רע טָאה ריּפאּפ ,ןטינשעג ,טּפעלקעג ,טצינשעג ,טלָאמ
 -עטאמ ערעדנא טפראדעג ךָאנ רעֿבָא טָאה רע ,ךיוא -- רענייטש ןוא
 ןישטלימ ?םיא ןעמ טמענ ּוװ .םועלָאניל יװ ,לשָאמעל ,אזא ,ןלאיר
 עריוכס רעטיציפעד רעד ןופ סנגיוב רָאּפ א זא ,טקעמשעגנָא טָאה
 ןופ רעציזרָאפ םענופ טעניבאק םעניא ליד ןפא טײרּפשעגסױא ןענַײז
 ינילרא ןא ןיהא ןרָאװעג זיא רע ןוא ,םָאקריפסיוא רענאשזדיבָאריב
 רעד זיב ,םועלָאניל טלעפעג רעמ ץלא טָאה גָאט ןדעי טימ .רעייג
 טָאה סָאװ ,רעכָאב םוצ ןָאטעג גָאז א טָאה רעציזרָאפ רעקידלודעג
 גונעג ,קע ןא, :עגָאלדָאּפ רעד ףא לרעסעמ א טימ טעקרַאּפעג ךיז
 ,"ץלא םענ ,זַײװכעלקיטש ןטינשעג

 רעטנוא .גוצ ןטימ ךיא רָאפ ןאשזדיבָאריב ןייק קסווָאראבאכ ןופ
 ןעמענ ךָאנרעד ,רומא ןרעביא קירב עגנאל יד ךרוד טרענוד רעדער יד
 עקירעדינ ,רעדלעפ עטיינשראפ געוו ןטַײז עדייב ןופ ןטײרּפש ךיז
 עכעלבלעג עטקיטניװעגסיוא עקירָאיאראפ טימ סעקשטָאק ,סעטסוק
 וצ ךעיוק ןייק טינ ןבָאה ייז זא ,עניד עכלעזא ,ךעלסקיוועג עטעקאנ
 א ,לדלעוו-עזָאירעב ךעלרעטיש א .יינש לפַײה א ךיז ףֹא ןטלאה
 -רָאפ ךיז רעש זיא סע .עווקסָאמ רעטניה ץעגרע יוװ ,ןלעי עקּפוק
 -עטסָאמעגיטינ יד זיא ןענאדנופ טַײװ יוזא טינרָאג ןיוש זא ,ןלעטשוצ
 ןוא עגַײט עטכידעג ענעטָארטאב-טינ עליפא רעטרע ךאס א ןיא ,ענ
 ,ריא וצ עידוילערּפ א ןענַײז ךעלדלעוו ערעטיש יד זא

 -װעַײשטָאלַאװ ,עקווָאינשזעד סעיצנאטס יד ַײבראפ ךיז ןגָארט סע
 רעד ןופ דליש לטירד א טמענראפ ףעלא רעצראווש ,רעטעפ א .עק
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 רעד ןיא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה עדַײבעגילאזקָאװ יד .ןיא עיצנאטס
 עטלא עניילק טימ וועשיי רענעסקאוועצ א טגיל ריא רעטניה ,גנעל
 ןיא ןרעיױמ עקיקָאטשַײרד ןוא -ייווצ טימ ןוא טנרָאפ ןופ ךעלעביטש
 ןעעז ןוא ייר רעגנאל א ןיא ךיז ןעווערונש ןרעיומ יד .טנורגרעטניה
 .עיצנאטס רעד ןופ ּפָא ןיוש טייג גוצ רעד ןעוו ,םעדכָאנ טַײצ א ךיז

 יװעשָאכ רעד אב ךָאנ ךיז ךיא גערפ דלודעגמוא רעמ ץלא טימ
 ,ןאשזדיבָאריב זיב ךָאנ ןיא טַײװ יו ,עשרָאטקודנָאק רעשיטאבעלאב
 ,ןרָאפיײלבראפ לעוו'כ זא ,עריומ בָאה ךיא

 עסיורג א ןזיאס-- ,יז טגָאז-- ,טינ ריא טנָאק ןרָאפײבראפ --
 | ,ךעלשפיה טרָאד ןעייטש רימ .עיצנאטס

 זיא רע ּוװ ,טרָאד רָאנ טינ זיא ןשטנעמ א אב טָאטשמיײה יד
 -גַײא רימ ןענַײז סָאװ ,טעטש קיצניװ טינ ןאראפ .ןרָאװעג ןריובעג
 ןעד ךיא ןָאק .טָאטשמיײה ןַײמ יװ ,רעקינייװ טינ ןצראה ןיא ןקאבעג
 ערעזָא רעד אב ָאװָאראשזילעס יװ ,טָאטש אזא ,לשָאמעל ,ןסעגראפ
 םוצ ,עקאטא ןיא ןעגנאגעג לָאמ ןטשרע םוצ ןיב ךיא ּוװ ,רעגילעס
 ןכאמ ןטסישאפ יד יוזאיוו ,ןעזעג ןגיוא ענעגייא יד טימ לָאמ ןטשרע
 םאט ןכעלרעטיב ,ןקּפרעט םעד טליפרעד לָאמ ןטשרע םוצ ,עטיילּפ
 ?דנוװ רענעּפָא ןא ןופ טציילפ סָאװ ,טולב ןופ

 ייד טימ ןדנובראפ זיא סָאװ ,טָאטש א ןסעגראפ ןעמ ןָאק יוזאיוו
 "גיוו ,עטָאלב ןיא ןעקנוזעג טרָאד וטסיב רעמוז ,טנגוי קיטש א רענ
 רעד טָא ןיא ךיז וטסָאה קידנעטש ןוא ,יינש סעברוה ןיא -- רעט
 ןטנװָא עטנרעטשעגסיוא ,עמעראוו יד ןיא ...טוג יוזא טליפעג טָאטש
 זיא ןאד ."ורּפָא ןוא רוטלוק ראפ קראפ, םעניא טריצאּפש ןעמ טָאה
 ןעוועג ןענַײז רעמייב עליפא ,טַײדנָא ןא ןעמָאנ א זיולב ןעוועג סע
 ,רעמ טקאהעגסיוא עגַײט יד ןעמ טָאה שינעלַײא ןיא ,ךעלקיצניוו
 וטסָאה טציא זיב ּוװ ,טָאטש א ןעמ טסעגראפ יװ .ףראד עמ לפיוו
 ןפעק עװָארג טימ ןיוש ,סעמע ,םירייואכ-טנגוי קיצניװ טינ ךָאנ
 טכא ןעוועג טינ ָאד ןיב ךיא .ןאשזדיבָאריב טסייה טָאטש עקיזָאד יד
 | ,רָאי קיצנאווצ ןוא

 רָאנ ,רעטצנעפדזָאגאוו עטעקכוהראפ סָאד טנאה רעד טימ בַײר ךיא
 ךיז טּפיז ןילש עכעלזָאר עכאווש א .לטַײה א רעדיוװ םיא טיצראפ סע
 רעד ףא ּפָא ךיז ןצעז ןקעלפ עקיטכיל עניילק ,ךרוד ןגעווטסעדנופ
 סעּפע ןיב ,טונימ רעדעי טימ ךיז ןֹרעֶמ ייז ,יוט סנּפָארט יװ ,ביוש
 א טוט ןוא זָאלג ןכרוד ןַײרא ךיז טסַײר טכיולפוא רעלעה א רָאג
 | | | ,ןגיוא יד ןיא ץילב

 ךיא .ַײנ טינ רָאג ןיוש ןיא לאזקָאװ רענאשזדיבָאריב רעַײנ רעד
 ,ןריט עוויסאמ יד ,סענָאלָאק עכיוה יד .לָאמ ןטשרע םוצ רעבָא םיא עז
 רימ ףא ןכאמ טפראדעג טינ ןטלָאװ ןטנוא זיב ןביוא ןופ ןביוש יד
 טָאטש רעכעלטנגעג א ןופ לאזקָאװ רעכלעוו ,קורדנַײא ןקראטש וצ א
 ךיא רעבָא ?רעטצנעפ עסיורג ןייק ןוא סענָאלָאק ןייק טינ ןעד טָאה
 עשידיי ליפ סָאװ ,עקנָאכיט ענרעצליה עקילָאמא יד טוג קנעדעג
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 עלעביטש סָאד .טכאמעג טמיראב ןוא טקיבייראפ יז ןבָאה רעבילרש

 ערעדנא יד ןשיװצ טּפוטשראפ ןוא טקוראפ ,ָאד ךיוא טציא ךָאנ זיא

 ןיב ןוא טליופעג טינ ךיז בָאה ךיא .סעדײבעגרעיצנאטס עקיפליהאב

 ץנאג ךָאנ טלאה רע .דעריוי ןפא ןָאט קוק א--רעטנעענ ןעגנאגעגוצ

 סָאד .טבראפעגסיוא עליפא ,טריטנָאמער םיא טָאה עמ ,עשַאקשינ

 .שזאגאב טימ טרעגלאווראפ זיא לרעמיצ עגנע

 יד רעביא ןעגנאגעג לָאמא ןעמ זיא טָאטש רעד וצ לאזקָאװ ןופ

 יד ךיז ןבָאה טציא .סענָאגאוו יד רעטנוא ןכָארקעג ,סעיניליןאבנזַײא

 רעטצנעפ יד ןטכיול ייז רעטניה ןוא ,טַײז א ןיא טקורעגּפָא יו סעיניל

 ףראד ,קנעדעג ךיא קילדעװ ,ּוװ ,ןטרָאד .ןרעיומ עכיוה ןעייר ןופ

 ּוװ ,טרָאד ,רעװקס א ךיא עז ,קאראב רענרעצליה רעגנאל א ןייטש

 לװעשיי םוצ קידנעייג ,סעקשטָאק יד רעביא ןעגנירּפש טגעלפ עמ

 ןוא ןריטנעִירָא יד ןרָאלראפ בָאה ךיא .קירב א טגנעה ,"טילָארביפ,

 .טָארט ןטשרע ןופ עשזדנָאלב

 א רעלעוולּוװעמ א ךיא וט --!טָאטש ןיא סיורא ןעמ טייג יו --

 "אקי-שזאגאב רעד ןיא ןכאז יד וצ טמענ עכלעוו ,יורפ רעד אב גערפ

 :עגארפ א ךָאנ ךיא לעטש סגעוונייראפ ,רעמ

 ?רעטרע ןאראפ ןענַײז לעטָאה ןיא ;רעשפע טסייוו ריא --

 רעראבויל ,רענאמוא ןא טימ רימ יז טרעפטנע -- ,וצ ךיז טלַײא --

 ָא-טשרע .ןאדָאמעשט ןטימ ןיהא ךַײלג טייג -- ,ךעסונ רעדאשרעב רעדָא

 ןיוש ןעגנעה סע רעבָא ,ןטסיטרא ןרָאפעגקעװא טָאטש רעד ןופ ןענַײז

 ..לזאמ טָאה ריא .עַײנ ןעמוק סע זא ,סעשיפא

 רעד וצ ןענַײז סָאװ ,ןטסיטרא יד ןצראה ןיא ביול ןוא קנאד ךיא

 ּוװ ,ץאלּפ רעטיירב א .וצ עקאט ךיז לַײא ןוא ,ןרָאפעגקעווא טַײצ

 ינש ןטעװעבמערטעגנַײא ןרעטנוא ןופ סיורא ךיז טעז זַײװרעטרע

 ןוא סרעזַײװגעװ טימ ןעגנאהאב שיטָאטשסױרג זיא ,טלאפסא רעד

 יװא ןוא יסקאט טימ ןטַײז יד אב טלעטשעגמורא ,ןדליש-עמאלקער

 ,סאג"ןינילאק רעקידנגעקטנא רעד וצ סיורא טריפ ץאלּפ רעד ,ןסובָאט

 ליפ .ןעוועג טינ ריא ףא טַײדנָא ןייק עליפא זיא ןטיײצ ענַײמ ןיא סָאװ

 .טָאטש רעד ןופ ףיט רעד ןיא ןעיצ ןסאג ערעווק ןוא עלעלאראּפ

 -ליה עקיקָאטשיײװצ -- לָאמא ןופ םינָאמיס ךיא עז טרָאד ןוא ַָאד

 .טסיורגעג טלמעד ךיז טָאה ןאשזדיבָאריב עכלעוו טימ ,רעזַײה ענרעצ

 טימ ןסאג ןענַײז טָא .ןרעיומ עכיוה יד ןשיװצ ךיז ייז ןרילראפ טציא

 -קָא ,סאג-ןינעל :ןעמענ ערעַײט ,עביל ,לָאמא סָאװ ,ןעמענ עבלעז יד

 ןַײמ יװ טקנוּפ ,יוזא ךיז ליפ ךיא רעבָא .סאגייקרָאג ,סאג-רעבאיט

 -אנאב א ןרָאװעג ןיוש זיא'ס .ןטָארטעג טינ לָאמנייק ָאד טלָאװ סופ

 ,?טילב טָאטש יד, ,"ןסקאוועגסיוא זיא טָאטש יד, :קורדסיוא רעל

 עַײנ ,רעטרעוו עַײנ ןעמ טמענ ּוװ ."ןענעקרעד וצ טינ זיא טָאטש יד,

 ?ןקורדסיוא
 רעד טימ סעקאראב יד ,סעקזַײה ענעלאפעגנילא-בלאה יד ָאטינ

 -דאלק עלָאמש ענרעצליה יד ָאטינ .טנעוו יד ןופ טכירק סָאװ ,עילקאּפ

 זומ ,ײז ףא ךיז ןפערט ןשטנעמ ייווצ ביוא סָאװ ,ךעלקירב יד ,סעק

 יװ ָאד ןיב ךיא, ..ּפמוז ןרעביא סופ א טימ ןעגנעה ןבַײלב רענייא
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 ןענאדנופ טינ סייווכ-- .ןָאטעג טכארט א ךיא בָאה-- ,רעדנילב א
 ,"ןיהא

 םעניא .לעטָאה רעד ךיז טניפעג סע ּוװ ,רימ טזַײװ עלעגנַיי א
 רעטרידנאמָאק א סָאװ ,ץלא--ןייר ,םעראוו ,קיטכיל ןיא לעטָאה
 םעניא ןכַאש רעטוג א ךָאנ וצרעד ןַײז טעוו'ס ביוא , .ןבָאה ףראד
 ,"טוג עדאווא ןיוש ךָאד זיא -- ,רעלק א ךיא ביג --- ,רעמיצ

 -נוי א .טנאקאב ןכָאש ןַײמ טימ ןיוש ךיא ןיב םורא עלַײװ א ןיא
 ּפָאק ןפא רָאה ערעטיש ןוא ןפיילש עטעקאנ יד רָאנ ,שטנעמ רעג
 ,רעמיצ ןיא ןעמוקעגנײרא ןיב ךיא ןעוו .רעטלע םענָאּפ ןַײז ןכאמ
 -קיטנא ענעדיישראפ טעב ןפא ןגיילרעדנאנאפ ןיא ןטלאהעג רע טָאה
 :גאמרעווינוא ןיא טפיוקעגנַײא בַײװ ןַײז ראפ ָאד טָאה רע סָאװ ,ךעל
 עקינייא ךָאנ ,לטאלאכ טנוב א ,ןסאצּפָא עכיוה ףא לפָאטנאּפ רָאּפ א
 ןעמונעג טָאה רע .יורפ א ןעיירפרעד ןפראד סָאװ ,ןסעיצמאה"ראקעי
 רע .טדערעגרעדנאנאפ ךיז ןבָאה רימ .סעניועמ רימ אב ןגערפ
 טנידעג רע טָאה יימרא רעד ןיא רָאנ ,טנאק רעַײטלא ןופ טמאטש
 רעטעזרומא ןא טימ טנאקאב ךיז רע טָאה ָאד ,ךערזימ ןטַײװ ןפא
 וצ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןעװ ,ןעניד ןקידנע ןכָאנ ןוא ,לדיימ
 ןפורעג יז טָאה רע ;ןבַײרשרעביא ןעמונעג ךיז ייז ןבָאה ,םייהא ךיז
 טָאה רע .יז טָאה טריפעגסיוא ,טעזרומא ןיא--- םיא יז ,לואנראב ןיא
 טריפ ןוא ןלוש רעטעזרומא יד ןופ רענייא ןיא טנדרָאעגנַײא ךיז
 טציא רע זיא ןאשזדיבָאריב ןיא .ערעל-ריצודָארּפ רעד טימ ןָא ןטרָאד
 ןטסאק א טכארבעג ,ץנערעפנַאק-רערעל רעכעלטנגעג רעד ףא ןעמוקעג
 ,גנולעטשסיוא רעד ראפ ןטעברא עשירעליש

 -עקלעפאב יד ןטרָאד זיא סיורג יו ?טעזרומא סיוא טעז יוװ --
 לָאמא זיא רימ ּוװ ,וועשִיי ןגעוו ןגערפסיוא ןעמונעג ךיא בָאה -- ?גנור
 ,ןַײז וצ ןעמוקעגסיוא

 טרעפטנעעג ץרוק ןכָאש ןַײמ טָאה -- ,טנזיוט ןעצ ןופ רעמ טינ --
 ,ןכאז עטפיוקעגנַײא יד ןיא ןעלגיּפש ןביוהעגנָא ךיז רעדיוװ ןוא

 -עגפוא ךיז בָאה ךיא ןעוו .ןפָאלשעגנַײא ךיא ןיב ,געוו םענופ דימ
 רעמיצ ןיא זיא ןכָאש רעד ןוא גָאט רעסיורג ןעוועג ןיוש זיא ,טּפאכ
 טקיטלעװעג ןבָאה לעטָאה ןופ ןרָאדירָאק עגנאל יד ןיא .ןעוועג טינ
 עיליצ ןוא סעיטעב ייווצ ,עדירפ ,עזיל ,לרימ --- סנרעמארפוא סקעז
 א טגָארט ,עקירעביא יד ןופ רעטלע זיא עכלעוו ,ענווָאנָאמָאלָאס
 א לבַײװ א ןופ סעונט עלא טָאה ןוא ּפָאק ןפא רָאה לגייב ןסיורג
 ,קאזָאק

 ריא טימ ןעירשעגסיוא יז טָאה -- ,ךַײא טעב'כ ,ריא טדער סָאװ --
 ןוא ךעלטימעג זיא לעטָאה ןיא זא ,טגָאזעג בָאה'כ ןעוו ,לָאק קיכליה
 וצ ףראד'ס יו ןעמארפוא ןענָאק טינ ןלָאז סענָאמלא סקעז -- ,ןייר
 ,,?ןַײז

 .לקינייא ריא ןזַײװ ןעגנערב טנװָא ןיא טגָאזעגוצ רימ טָאה יז
 ןיושראּפ אזא ךָאנ טָאה ריא ,ךַײא טעב ךיא ,ריא טדער סָאװ --

 ..סעיפארגָאטָאפ ענַײז ןעגנערב ךַײא לע ךיא .ןעזעג טינ
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 ןיא סיורא ךיא ןיב ,קיטשירפ ןקאמשעג א ןארָאטסער ןיא ןסעגעגּפָא
 ןעמונעג ןבָאה סע .טעשזדנָאלבעג טינ ןיוש ךיא בָאה טציא .,ןסיורד
 -קעווא ןוא ןענארעטעוו רענאשזדיבָאריב רַאּפ א םוטפעש רימ רעביא
 עכעלנייוועג ןייק ןעוועג טינ ןענַײז סָאד ,ןיינ .טָאטש יד ןזַײװ טריפעג
 ,ךיוה טדערעג ,טנעה יד טימ טכאמעג ןבָאה ייז .רעריפנַא-עיסרוקסקע
 ןוא ,סאג רעד ףא סענישאמ יד ןופ ילרעקסארט יד קידנעילרשרעביא
 ,םעטָא םעד ןּפאכרעביא טלעטשעגּפָא ךיז עלַײװ עלא

 ןעוועג טינ טשינרָאג זיא ,טקנעדעג ריא ביוא ,ָאד טָא --
 ,עטָאלב א ןעוועג זיא ָאד --
 ,סעקׂשטָאק טימ ּפמוז א ןעוועג זיא טרָאד --
 -םעלָאש רעד ןופ עדַײבעג עטלא יד ןזַײװ ךַײא רימ ןלעװ ,טמוק --

 ?ןעזעג ןיוש ריא טָאה עַײנ יד .קעטָאללביב-םעכיײילא
 ?עריב רעד רעביא קירב עַײנ יד ןוא --
 אב זיא רעמוז .רעמוז ןעמוקעג טינ טַײז ריא סָאװ ,דָאש א --

 ,ןדיינאג א זדנוא
 ָאד רעטניוו זיא ,עז ךיא יוװ ,לַײװ ,טינ דָאש ןייק רָאג זיא רימ ןוא

 ,טוג ךיוא
 -ניא טָאטש רעד ןיא סאג ןייא ךָאנ זיא ,סאגיןינילאק רעד רעסיוא

 ןייגכרוד יז ליוו'כ .סאג-םעכיילא-םעלָאש יד -- רימ ראפ עַײנ א ןצנאג
 טעװ ריא ?סופוצ , :ּפָא ךימ ןדייר סרעזַײװגעװ יד .ףָאס ןזיב בײהנָא ןופ
 -נַײא רעבָא ךיז בָאה ךיא ."סאג עגנאל א רעייז זיא'ס .רעטיצ א ןּפאכ
 ןופ ןלאטראווק רָאּפ א ךרוד ןעיײג ןענארעטעוו ענַײמ ןוא ,טנשקאעג
 ,ךימ ןזָאלראפ ןוא סאג רעד

 רעד ןופ רעטצנעפ עלא ףא ןַײא סָאד זא ,לעה יוזא טנַײש ןוז יד
 -לאב עקירילָאקנדיײשראפ יד .ןעגנאגעגּפָא זיא סאג טַײז רעקידמערָאד
 בָאה ץאלּפ-םעכיײלא-םעלָאש ןפא .ןגיובנגער א יװ ןרירעמעש ךעלדנָאק
 יד ןוא זיוה-ןטעװָאס סָאד :סעדַײבעג עטנאקאב ייווצ ןעזרעד ךיא
 -כרוד טפראדעג לָאמא ןעמ טָאה ,ייז וצ ןעמוקוצ יידעק ,לושלטימ
 יז ןענַײז טציא .שינעטסיװ רעליוה ךרוד ךעלאהעמ ןשּפיה א ןכאמ
 א יוװ ,םורא טמיוז סָאװ ,לבמאסנא םענייש םענופ לייט רעניילק א רָאנ
 | ,רעווקס םעד ,עהוד

 יו סאג-םעכיילאיםעלָאש יד טייג ,ץאלּפ ןפא ךיז טרעטיירבעגסיוא
 טיובעג ,ןרעיומ עקיקָאטשפניפ ןוא -ריפ ,ןגערב עריא ןיא ןַײרא רעד
 קוק ךיא .ראוטָארט ןטַײז עדייב ןופ ךיז ןעִיצ ,סעטילּפיזָאטעב ןופ

 ךרוד ךיז ןגָארט סָאװ ,ןסובָאטװא יד ףא עטָאראכ לסיב א טימ ןיוש
 -עו וצ .טסאגוצ ןצעמע וצ ןייגנַײרא ןעוועג טלָאװ טוג ,רימ ַײבראפ
 .ויא-טינױעמעװ וצ ןַײז לָאז ,עליימ .טינ םענייק ָאד ןעק ךיא ?ןעמ
 ןעמ טעז ,סַײנ א זיא זיוה סָאד זא .זיוה ַײנ א וצ עווערעקראפ ךיא

 יד ןעמענראפ ןזיוואב טינ ךָאנ ןעמ טָאה ףיוה ןופ סָאװ ,םעד טיול

 עמ יװ ,קידנעקנאלב יוזא ןענַײז סעריד יד ןופ ןרעמונ יד .טסימ עּפוק

 .טפאלקעגוצ ןטכענרעייא-ןטכענ טשרע ייז טלָאװ
 ,ריט ןייא ןיא גנילק ךיא .קָאטש ןטייווצ ןפא לזאמ ןכוז ווּורּפ ךיא

 ,קינייװגיא ןופ טינ גנאלק ןייק ,ליטש זיא םוטעמוא -- ,רעטייווצ א ןיא
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 ןכירק .עטכישעג ענעגייא יד --- ,קָאטש ןטירד ןֿפא ףוא ךיז בייה ךיא
 יאפ טימ ןוא ,ּפָארא ךיז ךיא זָאל ,קעשייכ ןייק טינ ךיא בָאה רעכעה
 ךיא שטעװק ,קידלוש סעּפע ןעוועג רימ טלָאװ עמ יו טקנוּפ ,לביר
 יבוא ךיז טכאמ סָאװ ,עקּפָאנק רעטשרע רעד ףא ךעיוק ןצנאג ןטימ ןָא
 ןופ ןריט ירד עלא .עפיירס א ףא יװ ,טגנילק סע .טנאה רעד רעט
 -גגעלראפ ןיא סיורא ךיא למרומ סעּפע .ךיז ןלארּפעצ קָאטש ןטשרע
 ,טַײה

 יאב ַײרד ךימ ןטעבראפ -- ,ןָא ךיז טמעראוו ,ןַײרא טייג ,עטיב --
 ,לָאמאטימ סעטסָאבעל

 -אשזדיבָאריב רעטלא ןא טבעל ,ןַײרא םוק ךיא ּוװ ,עריד רעד ןיא
 עריד יד .רעדניק לרד ןוא יורפ ןַײז טימ רעדנאסקעלא וועשיוט רענ
 ןַײפ ןענַײז ןרעמיצ יד .ןטַײקכעלמעװקאב עלא טימ ,עסיורג א זיא
 ןעניד ןָאק סָאװ ,ןאוויד א ,טנאוורעס א ,עפאש ענייש א :טאטשענסיוא
 ךיוה א ףא ;לוטשרעטָאפ א ןרעוװ ןָאק סָאװ ,טעב א ןוא ,טעב א סלא
 ,רעמענפוא-ַאלדאר א טייטש עלעקפאש

 יד טנָאז -- ןטראוווצ ןזומ ךָאנ רימ ןלעװ רָאזיװעלעט א טימ --
 ,יורפ

 עפַײר יד ןעוו ,רעטלע ןכעלקילג םענעי ןיא זיא יז ,עַײר טסייה יז
 ,רעדניק יד וצ עביל רעגנוי רעד טימ ףיונוצ ךיז טסיג ןאמ םוצ עביל
 -גיק יד .גרָאז רעדָא ,דיירפ רעדָא ןעז וצ קידנעטש זיא םענָאּפ ןפא ןוא
 .עװָאװ ןוא עטיר ,קידאוו ןסייה ,ןטייווצ םענופ רענעלק סנייא ,רעד
 -עטלעהאב ןיא טליּפשעג ךיז ,םענָאּפא ,ייז ןבָאה ןעמוקנַײרא ןַײמ ראפ
 ןבָאה ,רימ טימ טנאקאב ןיוש ךיז ןבָאה ייז יװ ,םעד ךָאנ ,טציא .שינ
 ןכָארקעגנַײרא זיא עטיר .ליּפש רעד וצ ןעמונעג ךיז ןַאק א סַײנאב יז
 יטלע רעד ,טעב רעד רעטנוא טציז קידאוו ,עפאשירעדיילק רעד ןיא
 וצ טלַײא ןוא ןגיוא יד טכאמראפ טלאה .,עוװָאװ ,רעטס

 !ןכוז םענ ךיא ,רעכיג --
 זיא עטאט רעד ןעװ ,טּפיוהרעד ,בוטש יד רעביא ןרעק ייז --

 עַײר טָאה--ףלָאג ךיז רעכיג ןיוש קידנע ,רעדנאסקעלא .םייה רעד ןיא
 ,ןפורעגסיוא

 ךָאנרעד ,ןעקמָאב א טרעהרעד ךיז טָאה רעמיצ ןקידסענייכש םענופ
 -ןמטוג א טימ לבצנאמ רעכיוה א-- רעדנאסקעלא ןזיוואב ךיז טָאה
 ןזעוװ ןייק ךאז ןייק ןופ טכאמ רעכלעוו ,ןשטנעמ א ןופ ןעזסיוא ןקיט
 -לָאק ןרעטניה טקעטשראפ םיא אב ןעוועג ךָאנ זיא ךעטנאה רעד .טינ
 ,ןבָאשעגסיוא ןייר ,ךעלטיור -- ןקאב יד .רענ

 ןטשרעמיולק אזא טימ ןָאטעג גָאז א רע טָאה -- ,ןפיטש וצ גונעג --
 ,רעַײפ ןבעגעגוצ ךָאנ סע טָאה םיסיידנוק יד זא ,לָאק ןיא רעזייבעג

 טָאה ,ןייגוצנַײרא ןיהוװ ,עריד רעד ןופ לאווסיוא ןקילעפוצ ןטימ
 בילוצ ,ןשטנעמ יד ןופ זיא רעדנאסקעלא .טקילגעגּפָא שערייפעב רימ
 .ןעגנורידנאמָאק עשירעפעש ןיא טרָאפ רעבַײרש א עכלעוו

 ילאיןעילימאפ רעכעלנייועג א טלאהטנא דיירפ ןוא רעיורט לפיוו
 א ןופ ןטאט םענעמוקעגמוא ןא ןופ סעיפארגָאטָאפ עטלעגראפ !םָאב
 ךעלקילג א--לטעלב א טשימעגרעביא ;ןעמאמ רענעברָאטשראפ-ירפ
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 א ךָאנ :סגאז ןיא ןבירשראפ טשרָאקָא ךיז טָאה סָאװ ,קלָאפרַאּפ גנוי
 .יףורא לסעזעג ןטעקאנ ןטימ עלעפייא ןא--- לטעלב

 רעליטש ןענַײז רעדניק יד ,שיט םאב טציז עכַאּפשימ עצנאג יד
 ,ןרעטלע יד ןלייצרעד סע סָאװ ,ןרעה ייז ,ןרָאװעג

 -ָאטאּפוװעי ןופ -- סנַײז בַײװ סָאד ,יָאקנאשזד ןופ זיא רעדנאסקעלא
 -לימ ןענַײז סעטאט סנדייב .ןאשזדיבָאריב ייז טָאה טריפעגפיונוצ .עיר
 -קעלא .לָאּפָאטסאוועס טצישאב ןבָאה ןוא ןסָארטאמ ןעוועג טַײצ-עמָאכ
 זיא רָאי ןבלעז םעניא ,טנָארפ ןפא ןעמוקעגמוא זיא רעטָאפ סרעדנאס
 ,עמאמ סעַײר ןברַאטשעג

 רעד ףא רעדנאסקעלא ןָא טזַײװ --- ,טנאקאב ךיז ןבָאה רימ ןעוו --
 ןוא ענייא טאמיק ןענַײז זדנוא אב זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה -- ,יורפ

 ,םינייכש ןעוועג םוטעמוא ןענַײז רימ זא ןוא סעיפארגָא;ב עבלעז יד
 ,ןָאלעשע םעניא םינייכש ,עיצאוקאווע ןיא םינייכש ,םירק ןיא םינייכש
 ...רעהא טכארבעג עמַאכלימ רעד ךָאנ זדנוא טָאה סָאװ

 טָאה -- ,םינייכש סיוא ןרָאװעג רימ ןענַײז ןאשזדיבָאריב ןיא רָאנ --

 ,ןָאטעג לכיימש א עַײר

 ןיא טײלקמעראוו רעקידעײכעמ רעד ןופ רָאנ טינ ךיז טמעראוועגנָא

 "עג םענופ רעמ ךָאנ רעשפע ןוא ייט לזעלג םענופ ךיוא רָאנ ,בוטש

 יםעכיילאיםעלָאש רעד ףא סיורא רעטַײװ ךיא ייג ,סעומש ןכעלטימ

 -לרא ןענַײז רעטערב רָאּפ א .ןארקי-בייה א טרעדור טרָאד ןוא ָאד .סאג

 .ןביורט ןַײא טגייל עמ רעכלעוו ןיא ,יישנארט א רעביא ןפרָאװעגרעב

 רעד ןגעקטנא ןָא םיוק ךיז ןעעז ,ייז ןבעל ןרעקאלפ סָאװ ,סרעטַײש יד

 סיורא ןיוש ,רימ ךיז טכאד ,ןיב ךיא ,רעקראטש טרעװ טניװ רעד .ןוז

 עכיוה יד טקידנעראפ זיולב ךיז ןבָאה סָאד ,ןיינ .טָאטש רעד רעטניה

 טימ ךעלביטש ענרעצליה עניילק יד ףא .ךָאנ ךיז טיצ סאג יד ,ןרעיומ

 עבלעז סָאד טגנעה סעקינדאסילאּפ עטיינשראפ ןוא ןטױלּפ עקירעדינ יד

 ןגיוא יד ראפ סיוא ןסקאוו סע .סאג-םעכיילא-םעלָאש -- לדליש עיולב

 רענעסקאועצ א--םיא םורא ,דָאװאז ןסיורג א ןופ ןסוּפרָאק יד

 .וועשִיי

 םענייא אב ךיא גערפ --?גנומענרעטנוא ןא ראפ סָאד זיא סָאװ --

 ןשידָאװאז םוצ טייג ןוא סובָאטװא ןופ ּפָארא זיא רעכלעוו ,לבצנאמ א

 ,רעיוט
 ,רע טרעפטנע -- ,דָאװאזיןענַײבמָאק רעד --

 .ךָאנ רעטַײװ ךיז ךיא גערפ -- ?וועשיי א ראפ סע זיא סָאװ ןוא --

 טרעפטנע-- ןעמָאנ סניגאמוב ףעסיוי ףא וועשִיי רעד זיא סָאד --

 טינ טסייוו סָאװ ,שעפענ םעד טרעדנּוװראפ לסיב א ןָא טקוק ןוא רע

 יה ,ןכאז עכלעזא ןגעוו

 ףיונוצ ךיז טסיג סאג-םעכיילא-םעלָאש יד לַײװ ,ראפרעד עמאטסימ

 ןעמענ עדייב יד טַײצ עצנאג יד ָאד ךיז ןטכעלפ ,וועשיי-ןיגאמוב ןטימ

 םעד ,דלעהיסקלָאפ ןטימ דנאנאב טייג רעבילרש-סקלָאפ רעד .רעביא

 ,טאדלָאס
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 ףעסיוי טניוװ סע ּוװ ,עריד רעד ןיא ןעגנולקעגנָא בָאה ךיא ןעוו
 -רעד רָאנ טינ ץראה סָאד טּפאלקעג רימ אב טָאה ,עכָאּפשימ סניגאמוב
 ,,םערט ףא ןביוהעגפוא ךיז בָאה'כ לַײװ ,ראפ

 לדיילק ריא אב ,טכא רָאי א ןופ עלעדיימ א טנפעעג טָאה ריט יד
 זיא עדייב ייז רעטניה ןוא ,דניק לציּפ א רָאג ךָאנ ןטלאהעג ךיז טָאה
 -ָאשעגרעביא ,רָאה עדנָאלב ּפָאק א טימ יורפ ערעטלע ןא ןענאטשעג
 -עה :טנאקאב ןעוועג רימ ןענַײז םורא עלַײװ א ןיא .רעבליז טימ ענעט
 -קיגייא ספעסיוי--- קילא ןוא ענינ ,בַײװ סניגאמוב -- ענװעײסלָאמ עינ
 ,ךעל

 טגָאז -- ןטראווסיוא ןענָאק טעװ ריא ןוא טַײצ טָאה ריא ביוא --
 ערעזדנוא טימ ןענעקאב ךיוא ךיז ריא טעװ -- ,ענװעיײסַיָאמ עינעה
 רעד .עצירעשדלעפ א--ערעדנא יד ,ןרערעל א זיא ענייא ,רעטכעט
 ,קירבאפ-ךוש רעד ףא טעברא םעדייא

 טזַײװ ,לָאמא ,עריא ןגיוא יד .ןפעסיוי ןגעוו ןלייצרעד יז טעב ךיא
 ךימ טָאה סע ןוא ,ןרערט טימ ןרָאװעג לופ ןענַײז ,עיולב רעייז ,סיוא
 ,טרעדורעגפוא יז בָאה ךיא ילמעלאה ,ןסָארדראפ ןיוש

 יז טָאה -- ,רָאי קיצפופ ןוא סקעז ןעוועג טלא טציא טלָאװ רע --
 ןגעוו ןגָאז ךַײא ךיא לָאז סָאװ -- .ןגילווש ןכעלשּפיה א ךָאנ ןבױהעגנָא
 רעטוג א ןוא עטאט רעטוג א ,ןאמ רעטוג א ןעוועג זיא רע ..?םיא
 ןבעל ןַײז אב טסּוװעג טינ ךיא בָאה םענַײז ךירטש ןייא ןגעוו .שטנעמ
 ןַײז טנָאקעג טָאה רע :טיוט ןַײז ךָאנ םיא ןגעוו טרעהרעד רָאנ ןוא
 טיול ןוא ,ןָאטעג גערפ א םעצולּפ עינעה טָאה -- ,ריא טניימ יװ .בראה
 ןענאטשראפ ךיא בָאה ,לָאק ריא ןָאטעג רעטיצ א טָאה סע יװ ,םעד
 םיא אב ןעוו ,ריא טניימ יו -- ,ןיילא ךיז טפָא יז טלעטש עגארפ יד זא
 םוצ ןעזיוּפ ןעמונעג טָאה רע ןוא סעטאנארג יד ןעגנאגעגסיוא ןענַײז
 יד ןקעטשראפ בַײל םענעגייא ןטימ יידעק ,רעפראוונליוק ןשישטַײד
 טכארט א ףעסיוי טָאה ןטונימ עכעלרעפעג ענעי ןיא -- ,רוזארבמא
 ָאי טָאה רע זא ,ןיימ ךיא ?רעדניק ךעלציּפ ייווצ ענַײז ןגעוו ןָאטעג
 ,טרעפטנעעג ןיילא ךיז ליטש רָאג יז טָאה -- ,טכארטעג

 יז טָאה -- ,טנָארפ ןפא ןבַײרשוצנָא ןזיוואב רע טָאה ווירב ןייא --
 םעד .טוג ךרוד זיא עקאטא יד זא ,ןבירשעג טָאה רע -- ,טצעזעגרָאפ
 רימ טָאה רע סָאװ ,ךעלעווירב לקעּפ םוצ טגײלעגַײב ךיא בָאה ווירב
 -לימ רעד ראפ .ָאקנאכ ערעזָא רעד ףא ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןבירשעג
 ןיב ךיא ןוא ,רעקסבעטיוו א זיא רע ..ןטרָאד טנידעג רע טָאה עמָאכ
 ןייא ןיא ןאשזדיבָאריב ןיא עדייב רימ ןענַײז ןעמוקעג ,װָאשטאהָאר ןופ
 ןיוש טעברא ךיא ...דָאװאז-רענעגעוו ןפא ןטעברא קעווא זיא רע ,טַײצ
 טגעמעג ןיוש טלָאװ'כ .ןרָאי לסיב שּפיה א דָאװאז ןבלעז םעד ףא ךיוא
 ייג סַײרעביאיקיטימ .טינ ךימ טזָאל סעּפע רָאנ ,עיסנעפ ףא ןייגקעווא
 -טרָאּפ א רענַײז טגנעה ןטרָאד ,ךעצ ןַײז ןיא ךעצ ןַײמ ןופ ןַײרא ךיא
 ,..טער

 א ףא זיא סע ּוװ ,ריּפאּפ ןטלעגראפ סָאװטע ןא רימ טזַײװ עינעה
 :טאטנדלעה סניגאמוב ןבירשאב ןפיוא ןשינָאקאל-שירעטילימ
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 ןראפ סרעדנוזאב ,ןטכאלשיןסאג ערעווש יד סייב ,ואלסערב ןיא;

 לגָאה א רעטנוא ,ןיגאמוב טנאנעטייל רעד טָאה ,142 רעמונ לאטראווק

 טָאה ךעלנעזרעּפ רע .סרעפראוונליוק יד סיורָאפ טקורעגסיורא ,רעַלפ

 "גפַײרגנָא רעזדנוא .ןטאדלָאס עשירעלטיה 20 אב טקיליטראפ ַײברעד
 רעטַײװ ןייג טנָאקעג טינ ןוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה עטָאכעּפ עקיד

 קיצנוק ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעפראוונליוק ייווצ ןופ רעַײפ םעד רעביא

 טָאה ןיגאמוב טנאנעטייל רעד .זיוה ןטרינַיור א ןיא טריקסאמראפ

 ןפרָאװראפ ןוא רעפראוונליוק ןייא ןענופעג ,סיורָאפ טעזױּפעגקעװא

 טרעהעגפוא טינ טָאה רעפראוונליוק רעטייווצ רעד .סעטאנארג טימ םיא

 ,רוזארבמא יד טכוזעגּפָא זיוה ןופ רעלעק םעניא טָאה ןיגאמוב .ןסיש

 םענעגייא ןַײז טימ טקעטשראפ יז ןוא ריא ףא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז

 רעזדנוא .ןרָאװעג ןגיוושנא זיא רעפראוונליוק רעכעלטנַײפ רעד ,בַײל

 טָאה ןבעל ןטימ קידנלָאצאב .עקאטא ןיא קעװא זיא עטָאכעּפ

 -פוא עקיטכיו ךעלסילשסיוא ןא ןליפסיוא סָאד טנרָאװאב ןיגאמוב

 ?...עבאג
 ,יורפ עקידווענייכצראווש עקיסקּוװלטימ א ןַײרא טמוק רעמיצ ןיא

 ןצראטש סע ןכלעוו ןופ ,לעפטרָאּפ רענעּפָא ןא---ריא אב טנאה ןיא

 טּפאכ ןוא לעפטרָאּפ םעד קעווא טגייל יז .ןטפעה עשירעליש סיורא

 .ןקילא טנעה יד ףא
 "דיבָאריב יד טקידנעראפ טָאה ,רעטכָאט ערעטלע סניגאמוב ,עוואלק

 .ןרערעל א רָאי עכעלטע ןיוש זיא ןוא לוש עשיגָאגאדעּפ רענאשז

 -- ,ךעלקינייא יד ןוא רעדניק יד ,םיא ףא ךעלנע עלא ןענַײז ייז ---

 .ענוועײסלַאמ עינעה טגָאז

 ךַײלג רימ ךיז טליוװ ,סניגאמוב יד אב ןעוועג ןיב ךיא יו ,םעדכָאנ

 רעבָא ,םיא ןופ טַײװ טינ ןיב ךיא ,דָאװאז-ןענַײבמָאק ןפא ןייגנַײרא

 א ןיא ןַײרא ךיז ץעז ךיא .גונעג-- טנַײה ףא ,ךעלטעּפש ןיוש זיא'ס

 ןדעי ףא .ןרישזאסאּפ טימ לופ ןכיגניא טרעװ סָאװ ,סונָאטוװא ןקידייל

 ףראד ךיא ןעוו .רעכעליירפ טרעווס ןוא ,םעליוא וצ טמוק לעטשּפָא

 סיוא טמוק סע זא ,טקאּפעג יוזא ןיוש סובָאטװא רעד זיא ,ןײגּפָארא

 סרעדנוזאב ,טינ ךיוא טדאש סָאד .סנגיובנלע יד טימ ןָאט טעברא ןא

 ...טסָארפ א ןיא

 ךָאוװאז א ןופ לגליג רעד

 ןיא ןיפעג ןוא ךוב-ןָאפעלעט רענאשזדיבָאריב םעד רעטעלב ךיא

 יָאנ ןדעי רעטניה .טנאקאב רעייז רימ ןעגנילק סָאװ ,סעילימאפ םיא

 -ָאמרעד ךאס א ,עיפארגָאלב עטירָאלָאק א ,עטכישעג עכַײר א--- ןעמ

 | .ןעגנובעלרעביא ךאס א ,ןעגנונ

 ןופ ןייג ,סאג ןייא יבשטָאכ ןעמענ טפראדעג ןעמ טלָאװ ,ךעלטנגייא

 -ָאריב יד טימ -- רעניווונַײא יד טימ ךיז ןענעקאב ןוא בוטש וצ בוטש
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 רעדניק רענאשזדיבַאריב ,סעטאט רענאשזדיבַאריב ,סעדייז רענאשזדיב
 ,ךעלקינייא רענאשזדיבָאריב ןוא

 ,ןעגנומענרעטנוא לָאצ עסיורג א---ךוביןָאפעלעט ןבלעז םעד ןיא
 ,סעיצאזינאגרַא ,ןטלאטשנא

 םָאקריפסיואיטנגעג ןופ רעציזרַאֿפ םענופ רעטערטראפלעטש רעד
 יד ןבַײרשראפ טעצײעג רימ טָאה רעמערק שטיוועייוטאמ םארבא
 ,ןַײז טגנידאבמוא ףראד ךיא עכלעוו ןיא ,ןדָאװאז ןוא ןקירבאפ

 וצ רעהא ןעמוקעג ןרעטלע יד טימ רעמערק זיא ,לגנִיי קירָאינעצ א
 טָאה ןאשזדיבַאריב ןיא .טנגעג רעציניוו ,ווָאקיּפ לטעטש םענופ ןרָאפ
 -רענעגעוו ןפא רעסָאלש סלא טענראעג ,לושלטימ יד טקידנעראפ רע
 טרעקעגמוא ךיז ךָאנרעד ,יימרא רעד ןיא טנידעג רָאי טכא ,דָאװאז
 רעקסווָאראבאכ םעד טקידנעראפ קיגיואירעטניה ןוא ןאשזדיבָאריב ןייק
 ןפא קיװָאנאלּפ א סלא טעבראעג רע טָאה ,ךיז קידנענרעל .טוטיטסניא
 ןופ רעציזרָאפ ןרָאװעג רע ןיא ךָאנרעד ,דָאװאזי-רָאטאמרָאפסנארט
 .ןאלּפטנגעג ןופ רעציזרָאפ -- רעטעּפש ,ןאלּפטַאטש

 םענעדנובעגנַײא ןא לטסעקשיט א ןופ ןעמונעגסיורא טָאה רעמערק
 עטגיילעגפיונוצ יד ןָאטעג רעטעלב א ,ןרעפיצ טימ לופ ,טּפירקסונאמ
 ,ייז ןיא קידנכוז סעּפע ,סנגיוב עגנאל ןעַײרדניא

 -עגראפ רעטסערג רעד זיא קיװַָאנאלּפ א אב ןעוו ,ריא טסייוו --
 -עגפוא ןבָאה ןגיוא ענַײז ןוא ,רימ אב ןָאטעג גערפ א רע טָאה -- ?ןגינ
 ןגעו ןדייר ןָא טבייה רע ןעוו ,ןשטנעמ א אב ךעלנייוועג יװ ,ןטכיול
 ןיא ןגינעגראפ רעד--.טנעָאנ ןוא רעַײט רעייז זיא םיא סָאװ ,םעד
 ןרעטאמראפ ןוא ענובירט רעד ףא סיורא ןטערט רימ ןעוו ,טלמעד טינ
 יד קעווא ןאלּפ םעניא ןלעטש רימ ןעוו רָאנ ,ןרעפיצ טימ םעליוא םעד
 ,ןיוש סייוו ךיא ןוא ,דָאס א ךָאנ סע זיא ןעמעלא ראפ .רעפיצ עטשרע
 ךיז ךיא טלָאװ ,טַײצ ןבָאה לָאז'כ ...ןסקאווסיורא םעד ןופ טעװ סע סָאװ
 יַיוװ יד ןיא .רעטוג א ןיא טרַאּפסנארט רעד .ךַײא טימ ןרָאפעגכרוד
 עסאק א ןאראפ זיא טָאטש ןיא .ןענאלּפָארעא ןעללפ םיֹווּושִיי ערעט
 ,ליוו עמ ןעו ףא טעליב א ןלעטשאב ןָאק עמ ןוא ,טָאלּפָארעא ןופ

 ,סעומש ןראפ טקנאדעגּפָא בָאה ךיא
 רימ רעמערק טָאה --- ,ןעגנומענרעטנוא לטעצ סָאד טינ טרילראפ --

 ,ריט רעד וצ ןזָאלעג ךיז בָאה ךיא סייב ,טנַאמרעד
 ,דָאװאזיךענַײבמָאק ןפא ןעוועג ךיא ןיב םורא ָאש רעבלאה א ןיא
 -עט יד ןבָאה ןדָאװאז ןֹוא ןקירבאפ ערעזדנוא ;לאלק א ןיוש זיא'ס

 ןא ףא ןַײז וצ ןעמוקעגסיוא טינ לָאמנייק רימ זיא סע .,ןסקאוו וצ עוו
 ,ךיז ןעיובמורא טינ ,ןרעטיירבראפ טינ ךיז לָאז סָאװ ,גנומענרעטנוא
 -אשזדיבַאריב רעד .עיצקודָארּפ רעמ ץלא רָאי א סָאװ ןזָאלסיורא טינ
 ,רימ טכוד ,ָאד טָאה סענישאמ עכעלטפאשטריוודנאל ןֹופ דָאװאז רענ
 טגעלפ רע :ךערזימ ןטַײװ ןפא ןדרָאקער יד ןופ םענייא ןגָאלשעג
 ייֵז בָאה ךיא .ןענַײבמָאק סיורא רע טזָאל טציא ,רענעגעוו ןזָאלסיורא
 -סיוא סָאװרָאנ ךיז טָאה סע עכלעוו ףא ,סענישאמ עקיטכעמ יד ,ןעזעג
 רעד רעטניה ענייא ןענאטשעג ןענַײז ייז .בראפ עטיור יד טנקירטעג
 -ראפ רערעסעב ןייק .ןרעיוט-ךעצ יד ןופ ןרָאפסיױרא טיירג ,רערעדנא
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 זיא עקנַאכיט רעקילָאמא רעד טימ ןאשזדיבַאריב ןקיטציא םענופ ךַײלג
 םענעלָאטש א ןוא ןגָאװ םענרעצליה א דנאנאב ןלעטשקעווא יוװ ,ָאטינ
 םוצ ןענָאמרעד דָאװאז-רענעגעוו ןטלא םעד רעבָא רימָאל .ןַײבמָאק
 םוצ סעסאמ ענַײפ ץנאג טריפעג ןבָאה רענעגעװ יד .ןטוג
 ,טנַארפ

 ,רענעגעװ יד ןזָאלסױרא ןגעלפ סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ ךאס א
 ,ןכעצ עמארעג ,עַײנ יד ןיא טציא ךיוא ןטעברא

 ...שטיװָאּפָאּפ טראק --
 ...ןאמטור לכימ --
 ,..ווָאסועשט םיפָארט --
 ...קילערָאג םִיאכ --
 ,..וועיפאטסא רָאטקיװ --
 עטשרע יד ןופ רָאג ןביוהעגנָא ,סעיטסאניד עצנאג ָאד ןטעברא סע

 ןוא טגַײװצראפ ךיז טָאה עמ ;ךעלקינייא ערעייז זיב רערעדנאוורעביא
 ,ןטכָאלפעגרעביא שיוויורק

 ןטכיולאב ךעצירעדימש םענופ ןרעַײפ עטיור-לעג ןוא עיולב יד
 -על ,ןטסענ יד ןיא ףיט ןציז ןגיוא יד .ערעטלע ןוא עגנוי --- רעמענעּפ
 ערעטלע יד ןופ רערעדעי .סעכָאלעמלאב עטינעג ןופ ןגיוא עקידעב
 רעד טימ .טנעה יד ךיז ןקירד רימ .ןרָאי ליפ ןיוש דָאװאז ןיא טעברא
 קילַײא ךיא בַײרשראפ טנעדנַאּפסערָאק ןטלא ןא ןופ טַײקיטשרוד
 ,לנ ןוא טלא רימ ראפ ןענַײז סָאװ ,סעיטארגַאיב ערעיײז

 רימ טעצייא--- ,רָאד ןגנוי ןוא ןלעטימ ןטימ ךיוא ךיז טנעקאב --
 ,ךעצ-רעדימש ןופ עיצאזינאגרָא-יטראּפ רעד ןופ ראטערקעס רעד
 .עטלא יד וצ רָאנ טּפאכעגוצ ךיז בָאה ךיא זא ,קידנקרעמאב

 עליפא ,ןראפעג עלא ןופ ןעמעלא סיוא טיה ראטערקעס רעזדנוא --
 רעדנאסקעלא רעטסַײמ רערעטלע רעד לציוו א ךיז טוט -- ,רעבַײרש א
 ישירפ א טימ לבצנאמ רעקירָאיקיצרעפ רעקיטפערק א ,ןייטשלערק
 טלגערּפעג ךיז ןטכענ טשרע טלָאװ רע יו טקנוּפ ,םענָאּפ טנערבעגּפָא
 ,ןוז רעקידרעמוז א ףא

 ךיז טניפעג סָאװ ,לרעמיצ ןיא ךיז וצ ןַײרא ךימ טריפ ןייטשלערק
 טינ זדנוא לָאז רענייק יידעק .ךעצ-ןּפמאטש ןוא יסערּפ םעַײנ םעניא
 סנייטשלערק ,סיוא טזַײװ ,רָאנ ,ריט יד ןסילשראפ רע טוװּורּפ ,ןרעטש
 טעברא סָאלש רעד .ןסָאלשראפ טינ לָאמניײק ךָאנ ןעמ טָאה טעניבאק
 ןגיל סע ןכלעו ףא ,לשיט םאב קעװא ךיז טצעז ןייטשלערק .טינ
 -רעטעמילימ ףא ןעגנונעכייצ רַאּפ א ךיוא ,ןדאיראנ ,"סעקשטיטרַאּפאר,
 יד ןיא ןטלאהעג ןיוש לָאמ ןייא טינ ,םענַאּפא ,טָאה עמ עכלעוו ,ריּפאפ
 סָאװ ,קנאב רעלָאמש רעד ףא ןגעקטנא קעווא ךיז ץעז ךיא .טנעה
 טינ ןזַײװאב רימ רעבָא .ריט רעד ןיא קע ןייא טימ ןָא ךיז טראּפש
 ןיא ּפָא רָאפ א טוט קנאב יד ,ךיז טנפע ריט יד יװ ,ןדייר ןבײהנָא
 ,טַײז א

 !שטיװָאּפיליפ רעדנאסקעלא --
 רעביא ןייג ךיז זָאל ךיא .טפיולטנא ןוא ךיז טקידלושטנא ןייטשלערק

 גנומענרעטנוא עסיורג ענרעדָאמ א זיא דָאװאז-ןַײבמָאק רעד .ןכעצ יד
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 ןופ רעמ טעברא סע עכלעוו אב ,ןלעטשקרעוו עטסַײנ רעטרעדנוה טימ
 ,ןרעדנאסקעלא טימ ךיז ךיא סירגאב ךעצ ןשינאכעמ םעניא .טנגוי ץלא
 -םעלָאש רעד רעביא קידנעייג ,ןטכענ ךיז בָאה ךיא עריד סנעמעוו ןיא
 םענייא רעביא ,טנאוו רעד ףא .טּפאכעגנילרא קילעפוצ ,סאג-םעכיילא
 ,טפירשפוא ןא טימ טנווײל טיור א ןגיוצעגנָא זיא ,ןלעטשקרעוו יד ןופ
 "וב ףעסיוי דנאבראפנטעווָאס ןופ דלעה רעד טעבראעג טָאה ָאד זא
 ,ןיגאמ

 -טקניּפ ןרעדָאפ סָאװ ,ןטנעמורטסניא עטריצילּפמָאק ןכאמ רימ --
 ךימ טנאקאב ןוא רעדנאסקעלא טלייצרעד -- ,סאלק ןטשרע ןופ טַײקכעל
 יז ,ןעמונראפ ןענַײז ערוועכ יד .עדאגירב רעד ןופ רעדילגטימ יד טימ
 לילוורעד טייטשאב ענַײמ טפאשטנאקאב יד ןוא ,טגנערטשעגנָא ןטעברא
 ,םענייא ףא טנאה רעד טימ טזַײװ רידאגירב רעד סָאװ ,םעד ןיא זיולב
 ,ראילקס לסָאי :סעילימאפ ערעיײיז ןָא טפור ןוא ןטירד א ,ןטייווצ א
 קעראמ ,שטיוועלעקנאי עריפ ,אגָאנָאלעב ַײלָאקינ ,וועצַײטיק ילָאטאנא
 ,דיירפנקילג

 ,דיירפ ןוא קילג--- ,ךיא קרעמאב -- ,עילימאפ עטוג א --
 ןוא רעדנאסקעלא ךיז טלכיימשעצ -- ,זיועד רעזדנוא זיא סָאד --

 רימ טָאה רע יוװ ,רע זיא רידאגירב א .טעברא רעד וצ ךיוא ךיז טמענ
 ראפרעד ןױל-בָאגוצ ןייק ,סעדיוסעי עכעלטפאשלעזעג ףא ,טלייצרעד
 .טינ רע טגירק

 ךַײלג ךימ רע טָאה ,ןענייטשלערק טנגעגאב רעדיוװ בָאה ךיא ןעוו
 :טגערפעג

 -ָאטאזילאנָאלצאר ענַײז ןגעוו טלייצרעד ךַײא טָאה רעדנאסקעלא --
 ?ןגָאלשרָאפ עשיר

 ,ןיינ --

 ?ךיז ןענרעל עדאגירב ןַײז ןיא עלא זא ,םעד ןגעוו ןוא --
 ,טינ ךיוא --
 -אשזדיבַאריב רעטסעב רעד טעברא עדאגירב ןַײז ןיא זא ןוא --

 -ָאק-לָאבטופ רעד ןופ דראוורָאפ רעטסעב רעד ןוא טסיטאמכאש רענ
 םיא אב ךיוא ךיז ריא טָאה ,עקטסילָאבײלָאװ עטסעב יד ןוא עדנאמ
 ?טסווװורעד טינ

 ןייטשלערק טָאה ,ןטַײקַיײּפ עשיטנעדנָאּפסערָאק ענַײמ ןיא טשיוטנא
 טָאה קָאדוה רעשידָאװאז רעד .ךיז ןופ טזַאלעגּפָא טינ ךימ טציא ןיוש
 ,ךעצ-ןּפמאטש ןוא -סערּפ םעניא ןפָארטעג זדנוא

 רענַײפ א רעייז רענייא טימ ןָאט דער א טלָאז ריא ,ליוו ךיא --
 טינ טעברא רעד ךָאנ לָאז יז ,ןטעבעג יז לעִיצעּפס בָאה ךיא .עכיטאי
 -פמאטש א וצ טריפעגוצ ךימ רע טָאה רעטרעוװ יד טימ -- .ןייגקעווא
 -ניר ענעלאטעמ טלייצעג קיסַײלּפ טָאה ןרעטעברא ןא ּוװ ,לעטשקרעוו
 .ןעג

 ןוא ,איאנוויּפארקָאּפ זיא עילימאפ עשלדיימ ריא ,ָאליש עזַאר -- |
 ..ךַײר ןעוועג עילימאפ עשלדיימ ריא זיא רעירפ ךָאנ

 -לוװ ,קידנעייטשראפ טינ ,ןענייטשלערק ףא ןָאטעג קוק א בָאה ךיא
 ,סעילימאפ עשלדיימ ייווצ ןבָאה ןָאק יורפ ןייא יוזא
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 ,עטכישעג עטנאסערעטניא ןא זיא'ס ,ןלייצרעד ךַײא טעוװ יז --
 ךאס א סיוא עזָאר טעז ,ענענַאטעגרעביא ןוא ענעשאוועגנַלא ןא

 ןגיוא יד םורא ןדנאר עכעליולב יד רָאנ .לעטשקרעוו םאב יװ ,רעגנִיי
 רעייז ,עסיורג ,עקיכעלַײק-- עפוג ןגיוא יד ןוא ,ּפָא טינ ךיז ןשאוו
 טרָאד יװ טקנוּפ ,ץנאלג ןכעלטכַײפ א ףיט רעד ןיא ןבָאה -- עצראווש
 "טינ א-- ןּפָארט רעטרעווילגראפ א ןקעטש ןבילבעג קיביײא ףא טלָאװ
 ,רערט עטנייוועגסיוא

 סָאװ ,לרעמיצ סנייטשלערק ןיא קנאב רעד ףא ןעזָאר טימ ץיז ךיא
 ןוא לשיט ןַײז אב טציז עפוג סָאבעלאב רעד .טנאקאב ןיוש רימ זיא
 ןלעפ עכלעוו ,ןלאטעד יד ןגעוו ןבאגנָא יד --"סעקטיציפעד, יד טנעייל
 ,ןכאמ רעכיג סָאװ ףראד עמ עכלעוו ןוא סיוא

 טָאה-- ןלייצרעד וצ סָאװ סרעדנוזאב טינ ךיא בָאה ךיז ןגעוו --
 ןגעוו ,ןעמאמ ןַײמ ןגעוו ןלייצרעד רָאנ לעװ ךיא --- .ןבױהעגנָא עזַאר
 ןסיהעג טָאה סָאװ ,ענַײמ עמאמ עסעמע יד .ןעמאמ רעטייווצ ןַײמ
 ךָאנ םורא געט רַאּפ א ןיא ןטאט ןטימ ןעמאזוצ ןעמוקעגמוא זיא ,עדיירפ
 עשטווָאליא .ףרָאד ןיא זדנוא וצ ןַײרא ןענַײז ןטסישאפ יד יװ ,םעד
 רעילָאּפָאנרעט ,עילווָאבמערט ןופ טַײװ טינ זיא'ס .ףרָאד סָאד טסייה
 .טנגעג

 -ראפ טפראדעג ךיז ןבָאה ןדִיי עלא יו ,םעד ראפ סעלסעמ א טימ
 עיראמ ענייכש רעזדנוא וצ ןַײרא עמאמ יד זיא ,ץאלּפ ןפא ןעלמאז
 ןיב ךיא .ןטלאהאבסיוא ךימ ןטעבעג ןוא איאנוויּפארקָאּפ ענשטיניליא
 -סיוא ןא ןעזסיוא ןטיול ךיא ןיב ןעוועג ןוא רָאי ןביז ןעוועג טלא ןאד
 -ראווש ךיוא טציא רימ אב ןענַײז רָאה יד .עלעדיימ שידִיי ןכָארּפשעג
 ..םענַאּפ שידיי א ,רעצראווש ךָאנ ןעוועג ייז ןענַײז טלמעד רָאנ ,עצ
 ענשטיניליא עיראמ רָאנ ,רעוװש רעייז ןעוועג זיא ךימ ןטלאהאנסיוא
 ןוא ,עקרעגַײװש א ,יורפ עליטש א ןעוועג זיא יז .ןעוועג םיקסאמ זיא
 בָאה ,ןגיושעג רעדייסעק טָאה ןוא עליטש אזא ןעוװעג זיא יז לַײװ
 "עגרעבירא ךיא ןיב רעטיצ א טימ .ריא ראפ טאהעג עריומ סעּפע ךיא
 רימ אב ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ,זיוה ריא ןופ לעוװש יד ןטָארט
 טָאה ,רעטעוװ םענייש א ןיא ,לָאמטּפָא .ךיז ןטלאהאבסיוא ןופ ןבעל א
 ךיא רָאנ ,סאג ןיא ןפיולסיורא טונימ א ףא שטָאכ טלָאװעג קראטש ךיז
 ,טיג רָאט עמ זא ,טסּוװעג בָאה

 "נָא טָאה רעצעמע .ןשטנעמ ענעדיישראפ ןעוועג ןענַײז ףרָאד ןיא
 -עג ,ןשטַײד יד ןעמוקעג ןענַײז סע .בוטש סענוװיּפארקָאּפ ףא ןזיוועג
 "ראפ ןעועג קידנעטש זדנוא אב זיא ריט יד ,ריט ןיא ןּפאלק ןעמונ
 ליטש ןוא טמעלייצעגרעביא ךיז טָאה ןאמ סענשטיניליא עיראמ .טכאמ
 :טגָאזעג

 ,דניק סָאד ןטלאהאב ףראד עמ ,אנראמ --

 עליפא ,לזַײהריפ א טימ לרעמיצ א-- ,עלעביטש ןיילק א ?ּוװ רעבָא
 ךיוא סָאד טלָאװ ,ןַײז ָאי לָאז רע ןעוו שטָאכ ,ָאטינ זיא לָאּפדיּפ ןייק
 רעסיורג א ןעוװעג זיא בוטש ןיא .עלוּפ עּפאנק א רימ ראפ טאהעג
 ,םיא ןיא ןכירקנַײרא ךיגפא ןסייהעג רימ טָאה עמ .ןוויוא
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 רעד ףא ,ריּפאּפ ןבירשראפ א שיט ןופ ןענייטשלערק אב טמענ עזָאר
 טזַײװ ןוא ביורט א טימ ןוויוא ןא ןָא יז טלָאמ טַײז רענייר ,רעקניל
 ,ןכָארקעגנַײלרא ןיחא זיא יז יוזאיוו ,רימ

 יד ןכָאטשעג ןוא ןסירעג ,טרעטשינעג ,טכוזעג ןבָאה ןשטַײד יד --
 ןוא רעטניוו ,קלָאפרַאּפ םענופ ןגעמראפ עקיצנייא סָאד --- סענערעּפ
 ןבָאה ןטסישאפ יד .טקעדעגוצ ךיז סענערעּפ יד טימ ןעמ טָאה רעמוז
 רעד יו טרימשעגסיוא ,ןוויוא םענופ סיורא ןיב ךיא .ןענופעג טינ ךימ
 "עג ןענַײז ןרעטלע עַײנ ענַײמ זא ,סינ ןכיוה אזא ןבעגעג ןוא ,לווַײט
 ייז ןבָאה -- ,רעליטש לסיב א רָאנ ,טנוזעג וצ , .עטרעטיצרעד ןבילב
 ,ריט רעד ףא ןוא רעטצנעפ ןיא ןָאטעג קוק א ןקָארשרעד

 ןענופעג ךיז ןבָאה סע .ןבַײלב טרָאטעג טינ רעמ ךיא בָאה ףרָאד ןיא
 סָאװ ,לרעטסעווש ןַײמ .סיוא ןביג סָאװ ,םילָאװונעמ ייווצ רעדָא רענייא
 ןעמונעגוצ ןעמ טָאה ,עטרעוּפ רעדנא ןא אב ןטלאהאבסיוא ךיז טָאה
 ,טכארבעגמוא ןוא

 עטייוצ יד ,ןיימ ךיא-- עמאמ יד טָאה גָאט ןקידרעטניו א ןיא
 יעג ךיז ןבָאה רימ ןוא ,טנאה רעד ראפ ךימ ןעמונעג -- ענַײמ עמאמ
 -אטשעגסיוא ןענַײז רימ סָאװ .וװָאװל ןייק שזא ,געוו ןטַײװ א ןיא טזָאל
 ךימ טָאה עמאמ יד יוזאיו ,ןבילקרעד ןיהא ךיז ןבָאה רימ זיב ,ןענ
 ןיא .ןלייצרעד טינ ךיא לעוװ ,גיוא דמערפ א ןופ טיהעגסיוא לָאמ ןדעי
 א-- עניטסוי עצינעמעלּפ ריא אב טזָאלעגרעביא ךימ יז טָאה ווָאװל
 ,רעגנוה ןופ ןעגנאגעגסיוא ןטלָאװ רימ .עמערָא ןא רעייז ,יורפ עגנוי
 א ןבילקעגנָא טָאה יז .טעוועטארעג ָאד ךיוא זדנוא טָאה עמאמ יד רָאנ
 ,רעטקָאד םעד טכארבעג סע ןוא רעניה ירד טעליוקעג ,רעייא לשיוק
 -קָאד רעה רעד .זדנוא ןופ סאג רערעדנא רעד ףא טניווװעג טָאה סָאװ
 וא ,לטעצ א ןבעגעגסיורא טָאה ןוא קיצראהכייוו ןרָאװעג זיא רעט
 "רעד ,גנורענרעד רעטוג ןיא ךיז טקיטיינ יז זא ןוא קנארק זיא עניטסוי
 ,ןטקודָארּפ-ךלימ ןיא טּפױה

 ודנוא וצ ןעמוק ןביהעגנָא עמאמ יד טָאה ,לטעצ אזא ןגָארקעג
 -אב טָאה יז סָאװ ,גראוונסע ךעלשיוק טימ םישָאדאכ ַײרד-ייווצ עדעי
 -עג ךיא ןיב יוזא טָא .טפאשטריוו רעמערָא ריא ןיא ןרָאּפשוצּפָא ןזיוו
 -עגמוא ךַײלג ךיז ךיא בָאה ,ווָאװל טײרפאב טָאה עמ ןעוו .ןבעל ןבילב
 .ןרעטלע יד וצ רעטכָאט א יװ ,סענוויּפארקַאּפ יד וצ ףרָאד ןיא טרעק
 ,לוש ןיא ןייג ןבױהעגנָא בָאה ךיא ,רָאי עטפלע סָאד ןעוועג זיא רימ
 ןעמענלײטנָא רעבָא .קיסיללפ ךיז ךיא בָאה טנרעלעג ,סאלק ןטשרע ןיא
 טליפעג טינ בָאה'כ ,טנַאקעג טינ ךיא בָאה ןליּפש עשרעדניק יד ןיא
 ןופ ךיא געלפ טונימ רעטשרע רעד ךָאנ ןוא ,ןגינעגראפ ןייק םעד ןיא
 סיורג א ןרָאװעג ,ןסקאוועגרעטנוא ןיב ךיא ןעוו ...ןייגסיורא ליּפש רעד
 ןוא ךיז טנדרָאעגנַײא ,ןאשזדיבָאריב ןייק ןרָאפעגקעװא ךיא ןיב ,לדיימ
 קוק א יז טָאה--,ץלא זיא סָאד .רעטומ יד טרעדָאפעגסיורא ךַײלג
 סָאװ ,ךעלקידלוש יװ ,ןענייטשלערק רעטסַײמ ןפא ןוא רימ ףא ןַאטעג
 יילז טנעה עלופ עלעקנוט יד .ןלייצרעד וצ טאהעג קיניײװ יוזא טָאה יז
 ,טעברא גָאט ןכָאנ קידנעורּפָא ,ינק יד ףא ןגעלעג ךעלגעוואבמוא ןענ

 םוצ יז טָאה --.,טאהעג ענעסאכ ךיא בָאה ןאשזדיבָאריב ןיא --

5177 



 יז ןַײמ ןענופעג ,ךעצ ןבלעז םעד ןיא ,ָאד עקאט -- ,ןבעגעגוצ סולש
 "ניק ייווצ ןבָאה רימ .רעסײװש-ַארטקעלע סלא טעברא ןאמ רעד .געוו
 ןענַײז ייז ןעוו ,טַײצ עצנאג יד .עילָא ןוא עשאמ ,ךעלעדיימ ייווצ ,רעד
 יז טלייצרעד יז .ןעבָאב רעד טימ ייז ןענַײז ,ןטרָאגרעדניק ןיא טינ
 ןיא ןכַארקעג ןיב ךיא יוזאיוו ,טלייצרעד ייז יז טָאה לָאמנייא .סעסַײמ
 ןוא טכאלעג ןבָאה רעדניק יד .סינ ןכיוה א ןבעגעג ךָאנרעד ןוא ןוויוא
 טלעטשעג עסַײמסײב ךיז טָאה ןעבָאב רעד אב סָאװראפ ,טרעדנּוװעג ךיז
 .ןגיוא יד ןיא רערט א

 ןיב דָאװאז ןפא .טנװַא ןרָאװעג זיא'ס יװ ,טקרעמאב טינ בָאה ךיא
 רעד סייב .ןייגקעווא טינ ךיז לַײא ךיא רָאנ ,ַאש רַאּפ עטוג א ןיוש ךיא
 דער א טַײצ רעמ טניפעג עמ ,רעליטש ,רעקַיור זיא עטכאוו רעטייווצ
 ,ןשטנעמ טימ ןָאט וצ

 ןרעהוצנָא רימ טיג--,רעַײרפ לסיב א ןיוש דיא ןיב טציא --
 -קָאלב ןַײמ ןיא .רעַײלב ןטצינשראפ א רימ טגנאלרעד ןוא ןייטשלערק
 .ןימ ןרעדנא ןא ןופ ןיוש ,עטכישעג א ךָאנ ךיז טזַײװאב טָאנ

 שטיינק א ךיז ןייטשלערק טָאה -- ,"ראגאז , ןַײמ ףא טקוק ריא --
 טלָאװ ,טנערבעגּפָא טוג זיא םענַאּפ ןַײז סָאװ ,סָאד יוװ טקנוּפ ,ןָאטעג
 -עגמוא ךיז ךיא בָאה קירוצ שעדיוכ א טימ -- .סערַאצ ןפאשראפ םיא
 ןעוו ןוא ּוװ ,טינ סייוו ךיא .טפָא ןיהא רָאפ ךיא ,יקוטנעסעי ןופ טרעק
 עטשרע יד .קנערק עטּפעלשראפ יד ,עווזאי יד ,טּפאכעג יז בָאה ךיא
 וועשטידרעב ןיא זדנוא אב ןעוו ,ןאד ךָאנ טליפרעד ךיא בָאה ןפמארק
 ןּפמורשעגנַײא רימ אב ךיז ןבָאה ךָאנרעד .ןסע וצ סָאװ ןעוועג טינ זיא
 ךיז ךיא בָאה טנאסעדיטפול א טימ ןעמאזוצ ןעוו ,ןדייוועגניא עלא
 ןאראפ .טקרעמאב זדנוא ןבָאה ענעי ןוא ןשטַײד יד וצ טצעזעגּפָארא
 ןרעל ךיא ןעוו ,טנװַא ןעַײרפ א ןיא ןַײרא טמוק ,ןלייצרעד וצ ךאס א
 ריא .סאגיםעכיילאיםעלַאש רעד ףא ןיווװ ךיא .םוקינכעט ןיא טינ ךיז
 אב .רעדניק ַײרד ערעודנוא טימ ,יורפ ןַײמ טימ ןענעקאב ךיז טעוו
 ךיא םאטש ןיילא .רעדניק ַײרד וצ ןבָאה --עדָאמ א זיא ַאד ןעמעלא
 רעד .לגנִיי קירָאינביז א ןאשזדיבַאריב ןיא ןעמוקעג ,וועשטידרעב ןופ
 ,ןָאגאו ןטעװעקיּפשעגנָא ,ןגנע םעניא .רעטסוש א ןעװעג זיא עטאט
 רעד .עלעקנעב סנטאט ןראפ טרָא ןא טכאמעג ןעמ טָאה ,ךיא קנעדעג
 ייצניװ טינ רעטסוש םעד ןעּפיל טסּוװעג ןיוש טַאה ןַאלעשע רעצנאג
 ...וועשטידרעב ןיא טסּוװעג םיא טָאה עמ יװ ,רעק

 עטשרע יד .טרָארוק םוצ ,יקוטנעסעי וצ ןרעקמוא ךיז רימַאל רָאנ
 ,ןעמוקעגניהא ןענַײז ייז ּוװ ,טינ טעז עמ זא ,ךרוד ןעילּפ ןכָאװ ייווצ
 -עיורט ןייק .םייח רעד ןופ ווירב א ףא ןטראוו ןַא ןעמ טבייה ךַאנרעד
 טכוז עמ ,סַײנ עטוג טימ ,ערעטנומ זיולב ,טינ ןעמ טמוקאב ווירב עקיר
 -ןביז עטצעל יד ראפ .דרע רעד רעטנוא ןופ םִיָאלאכ יד ראפ סיוא ייז
 ווירב ןדעי ןיא ןוא ,לָאמ ריפ ןעוועג טרַארוק ףא ךיא ןיב רָאי טכא
 לָאמ עטשרע סָאד .ערוסב רעטוג רעַײנ א טימ טיירפרעד ךימ ןעמ טָאה
 ןיא רעבירא טייג דָאװאז-רענעגעוו רעזדנוא זא ,ןבירשעגנָא ןעמ טָאה
 סָאד .גנומיטשאב עקירעהעג יד ןאראפ ןיוש זיא סע .סאלק ןרעכעה א
 ןעמוקאב ךיא בָאה ,ןלייה ךיז ןרָאפעגקעווא ןיב ךיא ןעוו ,לָאמ עטייווצ
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 ךיא .דיירפ ןופ ןעגנורּפשעגרעטנוא שזא ןיב ךיא .ווירב ןטוג א רעייז
 -עג לַײװרעד ןוא עריד א ןעמוקאב ףא טאדידנאק רעטלא ןא ןעוועג ןיב
 סָאד זא ,בַײװ סָאד רימ טבַײרש .לרעמיצ ןיילק א ןיא ךיז טעשטומ
 עטצעלרָאפ סָאד ..קיטראפ ןיוש זיא ,עריד א ודנוא טיג עמ ּוװ ,זיוה
 ,קעװא רָאפ ךיא ןעו ,ןפערט סַײנ עלא ,סַײנ עטוג א רעדיוו -- לָאמ
 לגליג א ךַײא טלעפעג יװ .ןענַײבמָאק ןזָאלסיױרא טעוװ דָאוװאז רעזדנוא
 ,.?דָאוװאז א ןופ

 -צנעפ ןכרוד ןָאטעג קוק א ,ןרָאװעג ןגיוושנא עלַײװ א ףא זיא רע
 ,ןסיורד ןכעליולב ןיא לרעט

 טַײצ לטיב שּפיה א .ךיז טדער סע יוװ ,ךיז טוט ךיג יוזא טינ --
 ןופ .ןַײבמָאק ןטשרע םעד טזָאלעגסיױרא ןבָאה רימ זיב ,קעווא זיא
 א ןיא ןרָאפעגקעווא זיא ןוא ,עּפמָאּפ ןָא ,ליטש סיורא רע זיא דָאװאז
 זיא ץלא זא ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה רימ ןעוו .ווּורּפסױא ןא ףא טריװַאס
 זיא ןאד ,ךערזימ ןטַײװ םענופ סנדָאב עטכַײּפ יד ראפ גיוט רע זא ,טוג
 -עּפס ןענַײז ןענַײבמָאק ערעזדנוא .עכמיס עסעמע יד ןרָאװעג טשרע
 ףא רָאנ ,רעדער ףא טינ ןעייג ייז .סנדָאב עטכַײפ וצ טסאּפעגוצ לעיצ
 ,רָאטקארט א יו ,ןּפױר

 --?סַײנ עכעליירפ ןבירשעג ךיוא בַײװ סָאד טָאה רָאי סקיטנַײה --
 ,טגערפעג ךיא בָאה

 -עג ,סענעסאכ ,סעימערּפ--.טכאלעצ ךיז רע טָאה--?ןעד יוװ --
 .םוקינכעט ןיא ןפיול ףראד ךיא ,ךיז לַײא ךיא סָאװ ,דָאש א ...ןטרוב
 ןלייצרעד וצ סָאװ בָאה'כ ,ןַײרא טמוק ,לָאמאכָאנ ךַײא טעב'כ רָאנ

 אקניבולג

 רענאשזדיכָאריב, ןעגנוטַײצ עכעלטנגעג יד ןופ רעיוט םעד ןבעל .
 ליבָאמָאטװא ןא טייטש "אדזעווז איאקסנאשזדיבָאריב , ןוא ?"ןרעטש
 ןארעטעוו ןפא ןָאט וצ קוק א גונעג .קעדרעביוא םענעטנעזערב א טימ
 םיא טמוק טַײצ קיניײװ רעייז זא ,ןייטשראפ לָאז עמ ,סנטַײװרעדנופ
 ןייק .טייוראפ ןוא טיינשראפ זיא רע .שזאראג ןיא ןעור וצ סיוא
 וצ ןיהּוװ ןבָאה ןטנעדנַאּפסערָאק ,סיורג זיא טנגעג יד :טינ רעדנווו
 ןטימ ןעילפ טינ ,גוצ ןטימ ןעמוקוצ טינ ןָאק עמ ּוװ ,ןטרָאד ןוא ,ןרָאפ
 -עדזעוו, רעד ---קינשאּפערָאה רעטלא רעד ךרודא טכירק ,ןאלּפָארעא
 ,"קידָאכ

 ייװצ טימ ןעמאזוצ ןאמדירפ םעכָאנ רעקיטירק-רוטארעטיל רעד
 -ילראפ רעשירארעטיל רענאשזדיבַאריב רעד ןופ רעדילגטימ -- ןטעָאּפ
 -כרוד דלעפַײנ ןיא טנַײה ןרָאפ -- ווָאמארבא ןוא וװָאטאמָאלַאס גנוקינ
 ךיא ."דיוב , רעד ןיא ןַײא ךימ ןדאל ייז .ץנערעפנָאק-רענעײל א ןריפ
 יד ןבייה ,טרָא ןופ ךיז טריר ןישאמ יד רָאנ יװ .ןטעב טינ ךיז זָאל
 ,ּפָאק ןטימ וצ לקָאש ךיא ,רעדיל טימ ןעמעראוורעד ךיז ןָא ןטעָאּפ
 סע טלאה ןוא לריט ןקניל םאב ץיז ךיא .טינ טרָאװ ןייק רעה רעבָא
 טלָאװ סע יװ ,ךיז טלסיירט ןוא טגנילק לריט סָאד .טנאה רעד טימ וצ
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 ןוא ףוא ךיז סע טנפע דלאב זא ,ןַײז עידיומ טלָאװעג טַײצ עצנאג יד
 ,טעווויק ןיא סיורא ךימ טפראוו

 ןאשזדיבָאריב :רעדלעפ ןופ טַײקסַײװ עטרירעג-טינ ,יינש ןוא יינש
 ,קינשטיטּפ םיווּושִיי יד ןענַײז ןדנווװושעגַײבראפ .זדנוא רעטניה ןיוש זיא
 ,רעטַײװ ןוא רעטַײװ ךיז טגָארט ןישאמ יד .ראי יטלָאשז ,םייהדלאוו
 ,לקירב א טריטנָאמער עמ ,טמיוצראפ געוו רעד ּווװ-ץעגרע זיא'ס ביוא
 ןיא ןכירקנַײרא עריומ טינ טָאה יז ,עינעמ עניילק א ריא ראפ סע זיא
 ,סעברוהייינש יד

 -- סע טסייה שידִיי ףא ."אקניבולג , טרָאװ א ןאראפ זיא שיסור ןיא
 ןופ ,בוטש א ןופ ןעמיס ןייק -- טַײװ-ןלַײמ ףא .שינעסַײרסיױא ןיא
 רעקיטכיל רעקינַאטניײא רעד ןופ דימ ןיוש ןענַײז ןגיוא יד .ילבעג א
 רעסיורג א סיוא טסקאוו ,דלעפ ןטימניא ,לָאמאטימ ןוא .טַײקידנעלב
 טקוק ייז ןופ עדעי סָאװ ,רעביטש טרעדנוה רָאּפ עטוג א טימ וועשִלי
 וועשִיי רעד .רעטצנעפ ענעריורפראפ ַײרד רעדָא ייווצ טימ סיורא דנילב
 -שזעדאנ ןופ גנולײטּפָא עטשרע יד ךיז טניפעג ָאד .דלעפַײנ טסייה
 ,טריוװַאס רעקסניד

 יגילרא ץעגרע רעכיג ליוו עמ ןעוו ,ןאד דָארג ,טפָא ךיז טכאמ'ס יו
 -ײטּפָא רעד ןופ רָאטנַאק יד-- ריט עטכאמראפ א ןעמ טעזרעד ,ןייג
 ןעוועג ןענַײז טעװָאספרָאד םענופ ןרעמיצ רָאּפ יד ךיוא ןוא גנול
 זיא סָאװ ,עקשזעטס רעד טימ ןייג טזָאלעג ךיז ןבָאה רימ .ןסָאלשראפ
 רימ זיב .ןלאטשייפ יד וצ טריפעג טָאה יז ,ןטָארטעגסױא ןטסרעמא
 יידגדְײנש רעד טָאה ,ןאּפש טרעדנוה עכעלטע יד טכאמעגכרוד ןבָאה
 -אשזדיבָאריב רעד .רענייב יד ןעמענכרוד ןזיוואב טניוו רעטלאק ,רעק
 ךיז לאטש רעד ןיא ןענַײז רימ .רע ןעק---ליוװ רע זא ,רעטניוװ רענ
 טָאה סָאװ ,טַײקמעראו רענענאטשעגנַײא רעד טימ ןעוועג עַײכעמ
 ןעמונעגפוא קיטליגכַײלג ןבָאה סעמייהעב יד .זדנוא ףא ןָאטעג עכעד א
 ןעַײק טצעזעגרָאפ ןוא ןָאטעג טינ עקומ ןייק עליפא ,טסעג עװעשַאכ יד
 עלַײװ א ףא זדנוא וצ טיירדעגסיוא ןבָאה רַאּפ א זיולב .עקשטעס יד
 יִצ ,ןָאט וצ קוק א ,סיוא טזַײװ ,ןגיוא עקידנצנאלג ענייש קיטכערּפ יד
 ,לכַײמ ןרעקאמשעג א טכארבעג טינ רימ ןבָאה

 ןבָאה ,יפ ןראפ זַײּפש יד טיירגעגוצ טרעוו סע ּוװ ,לײטּפָא םעניא
 יעג טָאה רָאקָאב שטיװָאװל ףיסָאי .םעליוא ןשּפיה א ןפַארטעג רימ
 ףא טקוקעג ןוא טַײקיסילּפ א סעּפע טימ זָאלג א טנאה רעד ןיא ןטלאה
 -יורפראפ יד ךרוד טּפיזעג ךיז טָאה סָאװ ,ןַײש רעגראק רעד אב ריא
 -ַארדיה , טרָאװ סָאד טרעזאכעגרעביא ןעמ טָאה טפָא .רעטצנעפ ענער

 ,ןי

 טָאה -- ,ןקורט ןַײז טינ לָאז עקשטעס יד ,זילָארדיה א ןכאמ רימ --
 | ,ענעמוקעגנילרא יד טרעלקרעד שטיוװָאװל ףיסָאי

 -נָאק קינײװ ןגירק םיאכעלאב יד .ןלאפעגסיוא זיא רָאי ךעלרעווש א
 ןעַײדראפ ,עקשטעס יד ,יורטש עטקַארבעצ ענעקורט יד ,ןטארטנעצ
 ,רעקיטפאז ןכאמ יז ףראד עמ ,טכעלש סעמייהעב יד

 טיש ,טסעמ ןיילא רע .שייר ןטראה א טימ טדער שטיװָאװל ףיסָאי
 רע זא ,ןעמ טעז ,עכָאלעמ יד טוט רע יװ ,םעד טיול .טשימ ,לסעק ןיא
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 טימ ךיז רע טמענראפ רָאי קילדנעצ ןייא טינ .יקָאב ריא ןיא זיא
 רעד ,סעציילּפ יד ןיא רעטפאלק א ,ראווג א דִיי א .טפאשטריוודנאל
 יד אב ןענַײז רָאה עטכידעג יד .טפארק טימ ןסָאגעגנָא ,טיור זיא ןקאנ
 ןביוא ,סעװעילָאכ יד ,לוויטש עכיוה -- סיפ יד ףא .טרעבליזאב ןפיילש
 יד רעבירא טַײװ ןענַײז ,רעטעמאיד ןסיורג א טימ ןביורט יוװ ,עטיירב
 -ַאכעדזעװ, רעד יו טקנוּפ ,גראווכוש אזא .טנעמיר טימ ןגיוצראפ ינק
 ףא טנכערעגסיוא זיא ,ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןענַײז רימ ןכלעוו ףא ,"קיד
 עקייינש ,עקיּפמוז ,עקיטָאלב עלא ףא ,סענָאז עלא ףא ,ןענָאזעס עלא
 ,ןשינעמוקסיוא

 ןופ גנוטאראב א ןבײהנָא רָאטנָאק רעד ןיא ךיז ףראד רעגייזא סנייא
 ,רעלטכיציפ יד

 רעד ןופ רידאגירב רעד .םאזגנאל ףיונוצ ךיז טבײלק םעליוא רעד
 טמוק ,עמָאכלימ רעשידנעלרעטָאפ רעד ןופ דילאווניא ןא ,עמרעפ-ךלימ
 ,סיורא קירוצ טייג ןוא ןַלרא

 טייג ,ףיונוצ ייז טבַײלק עמ זיב ,רעבַײװ יד טימ קילגמוא ןא --
 ךיא ןוא ,קיסַײרד ןענַײז יז -- .ךיז רע טגָאלקאב-- ,טַײצ ָאש א קעווא
 ,סופ ןייא ףא ךָאנ וצרעד ,רענייא ןיב

 ,טצײהעגנָא יוזא ןעמ טָאה גנוטאראב רעד דעװַָאקעל ,סיוא טזַײוװ
 ץלא ךָאנ זיא'ס ןוא ,ןפָא זיא עקטרָאפ יד ,טלארּפעצ טייטש ריט יד זא
 ןעמ טדניבעצ ,קעווא ךיז טצעז עמ ןוא ןַײרא טמוק עמ רָאנ יװ .סייה
 ,סעקינטאוו יד טעיליּפשעצ עמ ,ךעלכיט עמעראוו יד סיוא טוט עמ ןוא
 ,ךיז טלטרעוו עמ .טנוזעג ןוא שירפ ןעמעלא אב ןענַײז רעמענעּפ יד
 לָאז סע זא ,גנאלראפ ןכעלרעּפמַײשאב טימ ,ךייה רעד ןיא יברעד
 ךיז טָאה רעכלעוו ,גנוליײטּפָא רעד ןופ רעטלאווראפ רעד ךיוא ןרעה
 טצלעמש ןוא עבורה רעד ףא טנעה יד טלאה ,ןוויוא םוצ טעטסָאמעגוצ
 ןעייטש רָאנ ,טינ ךיז ןצעז רעלטכיציפ יד -- ןעלבצנאמ יד .ץיה ןופ ךיז
 סָאװ ,סנרעקלעמ ערעגנַיי יד טימ ךיז ןענעמכָאכ ןוא ריט רעד אב
 -צנעפ ןטעַײטעגּפָא םוצ זיא ןסיורד ןיא .קנעב עטשרעטניה יד ףא ןציז
 -גטעב יװ ,ןטָארטעגּפָא טינ טַײצ א ןוא עמייהעב א ןעגנאגעגוצ רעט
 .ןסעגראפ טינ ריא ןגעוו ןעמ לָאז גנוטאראב רעד ףא זא ,קיד

 טאהעג ןיוש ךיז טָאה גנוטאראב יד ןעוו ,ןעמעלא ןופ רעטעּפש
 "גגער ןקידרעמוז א ןיא ןאמרעגנוי א ןעמוקעגנַײרא זיא ,ןבױהעגנָא
 טלָאװ סע טארוקא ,לוויטש ענעמוג ןיא ,עפילאגיןזיוה עניד ,לטנאמ
 ןוא ײרדי-ייװצ רָאי א רע זיא טלא .רעמוז רָאנ ,רעטניוװ טינ ןעוועג
 ןיא םענָאּפ עטקָאטעג ,עלעדייא סָאד .לסיב א רעמ רעשפע ,קיצנאווצ
 טָאה רע ןעוו .עטעווערונשעגפיונוצ ,עניד -- ןּפיל יד ,טסנרע רעייז
 סָאװ ,ךאז עקידרעטניוו עקיצנייא יד -- לטיה ענרעטופ סָאד ןַאטעגסיױא
 ,ןרעטש רעטאלג רעכיוה א טזיולבטנא ךיז טָאה -- ,םיא ףא ןעוועג זיא
 ,םעכַאכ א ןופ ןרעטש א

 -עפמעק רעייז טמיטשעג ,סיוא טזַײװ ,ןעוועג ןענַײז סנרעקלעמ יד
 רעבָא ךיז בָאה ךיא .סעקילּפער יד ןופ ןעזעג ןיוש ןעמ טָאה סָאד ,שיר
 ןַײז טעװ ןטאבעד יד ןיא טרָאװ עקימאלפ עטשרע סָאד זא ,טכירעג טינ
 - ,רעכָאב ןטכארטראפ ,ןליטש םעד טָא טעמדיוועג
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 ןוא ,טעברא רעד ףא גָאט ןדעי טקיטעּפשראפ ןיקביר ללָאקינ --
 ביוא .לווָאט-ןרע ןפא ןבירשראפ םיא ןעמ טָאה סָאװראפ ,טינ סייוו ךיא
 טגנערב עמ ןעוו ?סָאװ זיא ,רעקלעמ א רָאנ ,ןרעקלעמ ןייק טינ זיא רע
 טקעלק סע זא ,ליפיוזא סעמייהעב ענַײז ראפ רע טּפאכראפ ,סָאליס םעד
 !ץלא געמ רע .ערעדנא יד ראפ טינ

 ןיוש ןיא ,ןסָאשעגסיורא רעטרעװ עקיזָאד יד טָאה סָאװ ,יורפ יד
 -יצ לָאק סָאד ,טיור-רעטנוצ ןענַײז ןקאב עריא .,ןרָאי עלעטימ יד ןיא
 -עג קיצניװ טינ ריא טסָאק גנוטערטסיורא יד ,סיוא טזַײװ .טרעט
 ,טנוז

 ,רעמיצ ןרעביא ךרוד זיא םערוטש א
 טסיש עמ .סעדער עגנאל ןטלאה טנַײפ ןבָאה ןעיורפ טַײהרעמ יד

 ,ץרוק
 ,..רעקלעמ רעטוג א זיא ןיקביר --
 ..ןעמעלא זדנוא ןופ רעסעב טינ --
 ..עמרעפ רעד ףֹא גנונעדרָא ןא טריפעגנַײא טָאה רע --

 טנרעלעגסיוא ןדנוא רע טָאה רעשפע !טריפעגנַײא טָאה רע --
 ?ךיוא ןקלעמ

 ,ןוויוא ןיא טראּפשעגנָא טנעה יד ץלא ךָאנ טציז רעכלעוו ,רָאקָאב
 ןבָאה ףראד ץלא רעבָא ,גנולמאזראפ רעקיציה רעד ןופ עָאנאה טָאה
 -ּפעש א סעּפע םיא טוט ןוא ןעַײלָאקינ וצ ןָא ךיז טגייב רע .גערב א
 .עשט

 ,סיוא טראוו ,ףוא ךיז טבייה רע .טרָאװ א טמענ ןיקביר ַײלָאקינ
 ,ליטש טשרעוצ ,ןדייר רע טמענ ןאד ןוא ,ליטש ןצנאגניא טרעוו סע זיב
 ןוא טַײקידװעגַײצרעביא רעכעלרעניא אזא טימ ,רעכעה ץלא ךָאנרעד
 "טנעראפ טינ ךיז טָאה רע .טפאגראפ םיא ןרעה עלא זא ,טַײקרעכיז
 טָאה לָאמנייא זא ןוא טקיטעּפשראפ רע זא ,ןעוועג עדיומ ךיז ,טרעפ
 טימ רעטיפ ןעמונעג סעמייהעב ענַײז ראפ ןוא ןטלאהעגנַײא טינ ךיז רע
 יבוס יד ןגעו טדערעג ךאס א רע טָאה ךָאנרעד .רעמ סעליוו ייווצ
 יז ,ןַײּפש רעד ןיא ןבעגנַײרא טגנידאבמוא ףראד עמ סָאװ ,ןטקודָארּפ
 ןגעוו טָאה רע .ןעַײדראפ טוג יז לָאז יפ סָאד ןוא רעקיטפאז ןרעוו לָאז
 ןגעו טינ ,טאפסָאפ-יצלאק םעד ןגעוו טינ--ןסעגראפ טינ טשינרָאג
 .זילָארדיה םעד ןגעוו טינ ,"עניװעשטָאמ, רעד

 -וטס עטסעב יד ךעלנייוועג ןענַײז ,ןיקביר יוװ ,טַײלעגנוי עכלעזא
 א ןיא .ןרָאסעּפָארּפ יד אב ןעגנילביל יד ,טוטיטסניא ןא ןיא ןטנעד
 -מָאק ,ןטסירָאטקארט -- ןרָאטאזינאכעמ עטנכייצעגסיוא יז ןענַײז ףרָאד
 טנָאקעג טינ ךיא בָאה ,םיא קידנרעה ןוא םיא ףא קידנקוק .ןרענַײב
 ןכַארּפשעגסױא יד ןבַײלקוצסיױא ןסיוטשעג םיא טָאה סָאװ ,ןייטשראפ
 ןאראפ ןענַײז ךעלדיימ גראק .רעקלעמ א ןופ עיסעּפָארּפ עשרעבַײװ
 ?סנרעקלעמ ןַײז ןענעק ןוא ןליוו סָאװ ,דלעפַײנ ןיא

 ןגעװו טדערעג ךיוא טָאה עמ .ןגיוצראפ ךיז טָאה גנוטאראב יד
 ןיא רָאנ .ןעמענ עבלעז יד ןוא ענייא ןבָאה סעמייהעב ךאס א זא ,םעד
 ריפ ,"סעילוסארק, ַײרד ,"סעטראמ, ַײרד ןאראפ ןענַײז לאטש ןייא
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 ןפלעה טינ לי סָאװ ,"ןסעצנירּפ, עליופ ,עטלא ןא ."?סעסעצנירּפ,
 סעקדָאװס יד ןיא ןעמ טרעטנָאלּפ ,ךלימ ןבעג ןוא ןאלּפ םעד ןליפסיוא
 גנוציז יד ךיז טָאה טקידנעראפ ..טײהנייש רעקיכלימ רעגנוי א טימ
 יד .סעימערּפ ןבעגעג ןעמ טָאה סנרעקלעמ עטסעב יד סָאװ ,טימרעד
 -אּפ ןיא טלקיוװעגנַײא ןעוועג ןענַײז ייז ,ןעזעג טינ ןעמ טָאה סענָאטאמ
 ,ןדנובעגרעביא ןוא ריּפ

 רעדיוו ךיא ןיב ,סעמייהעב יד ןקלעמ ןָא טבייה עמ ןעוו ,טנוװָא ןיא
 -קעלע יד .ירפרעדניא ןעוועג ןענַײז רימ ּוװ ,לאטש רעד ןיא קעווא
 טימ ןגיוצראפ ןעוועג ןענַײז ןקלאב ןלעקנוט ןרעטנוא ךעלּפמעל עשירט
 -מָארטש יד סרעמע יד ןיא טּפאלקעג ןבָאה קיכליה .לּפענ ןכעליולב א
 א רע טָאה ,ךעלנייועג יו .ןעועג טינ ךָאנ ןיא ןיקביר .ךלימ ךעל
 סָאד טנפעעגפוא רע טָאה סיר ןקיטסאה א טימ .טקיטעּפשראפ לסיב
 ןיא .טפול עילאווכ עטלאק א קידנעגנערבנַײרא ,לאטש רעד ןופ לריט
 .סיפ יד ןשיװצ רעמע םעד ןטלאהעג ןיוש רע טָאה םורא טונימ ייווצ
 ןקור ןפא טנעה יד עלַײװ א ףא קעווא רע טגייל ןקלעמ ןבײהנַא ןראפ
 יד .רעטרעװ רַאּפ א גָאז א ןוא טעלג א יז טוט ,עמייהעב רעד ןופ
 ןופ טינ ךיז טריר ,ןייטש טבַײלב ןוא סיפ יד רעביא טלעטש עמייהעב
 רעייז סעּפע .ןּפָארט ןטצעל ןזיב ןגעמראפ ריא ּפָא טינ טיג יז זיב ,טרָא
 ןרעטנוא ,ליטש .טעברא סניקביר ןיא ןאראפ זיא סקידנריר ןוא סנייש
 ןיא טּפיזעג ךיז טָאה סָאװ ,לדנגער ןסַײװ םעד ןופ גנאלק ןעמענעגנָא
 רע זיא סָאװראפ ,עגארפ ןַײמ ףא טרעפטנעעג רימ רע טָאה ,רעמע
 ,רעקלעמ א ןרָאװעג

 ףא קידנּפאכמורא ,ןָאטעג גָאז א רע טָאה-- ,ביל ייז בָאה ךיא --
 -עמ ןבָאה ןלעפ ערעייז ,סעמייהעב ייר עגנאל יד קילב ןטימ עגער א
 זיא טַײצ עטשרע יד--.לּפעג ןעמעראוו םעניא טצנאלגעג שעטשוט
 ןבָאה ייז ,רעגניצ עזייב ןבָאה סנרעקלעמ עקינייא .ךעלרעווש ןעוועג
 ךיוא ךָאנ טפערט טציא .ךעלטרעוו טימ ןטָאשעג ןוא טעמכַאכעג ךיז
 ןעמ טסעמ ,רעמ לסיב א ןקלעמנָא ןַײא רימ ךיז טיג'ס ביוא ...לָאמא
 ךיז טוט ,לוָאט-ןרע ןפא סיורא ךימ טלעטש עמ ןעוו .רעביא לָאמ ַײרד
 -ערקעס סלא ןרידנעמַאקער טלָאװעג ךימ טָאה עמ ןעוו רָאנ .ךעשיוכ
 ימוט עבלעז יד ןבָאה ,טריװָאס ןופ עיצאזינאגרָא-גוימָאק רעד ןופ ראט
 זדנוא אב ןעמענוצ טליוו ריא, :ןעירשעצ ךיז ןעמעלא ןופ רעמ סעקרעל
 "!?לבצנאמ ןקיצנייא םעד

 "רָאק יד ןיא עליכא טגיילעגנַײרא ַײלָאקינ טָאה ,ןקלעמ טקידנעראפ
 רעד ןיא טגילעגנַײרא ,רענייא ןופ לסיב א ןעמונעגסיורא ,סעקשומ
 םענעקורט א טיירגעגוצ ךָאנרעד ,ןעלוואאב וצ טינ םענייק ,רעטייווצ
 ,גנאגכרוד םעד טמארעגפוא ,רעגעלטכאנ

 א .יולב ןעוועג םורא ץלא זיא ,ןסיורד ןיא סיורא ןענַײז רימ ןעוו
 -לטש יד ,יינש םעד טיולבעגסיוא טָאה למיה רעטנרעטשעגסיוא רעכיוה
 "עג ןענַײז ,קעדוצ-יינש ןרעטנוא טרעווילגראפ .סעקשזעטס יד ,רעב
 יד רעביא טײרּפשעגסױא ,ןגַײװצ יד טימ ךעלמייב-טכורפ יד ןענאטש
 ,טרירעג טינ ךיז ןבָאה ערעייז סנטָאש יד .ןטיולּפ
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 רעיומ םעד ןוא וועשִיי קע ןייא ףא ןלאטש עסיורג ַײרד יד ןשיוצ
 טיצ רעטַײװ .ףרָאד עצנאג סָאד טגיל קע ןטייוצ ןפא לוש רעד ןופ
 ןקיטפערק טימ טַײקנסָאגעגנָא ,טַײקטיײרב ןַײז ןופ .ּפעטס ןוא ּפעטס ךיז
 ,םעטָא רעד טּפאכראפ טסָארפ

 "ניק ַײרד ןופ עטאט א זיא רע .םייהא טלַײעגקעװא טָאה לללָאקינ
 רע טָאה ,רע טגָאז ,ץלָאה .ךיוא בוטש ןיא טעברא טקעלק'ס ןוא ,רעד
 יּפִא ,רעסאוו ןגָארטנַײרא רע ףראד רעטציא ,גָאטאב טקאהעגנָא ןיוש
 ףראד ךָאנרעד ...טקנערק בַײװ סָאד ,ערָאצ א-- ןכאז עקינייא ךָאנ ןָאט
 -אב .ץנערעפנָאק-רענעייל רעד ףא ןפיול ןוא ןסעּפָא ,ןָאטרעביא ךיז רע
 -רעטניה ךיז טנרעל רע ,טעבראילָארטנַאק א ןטיירג רע טעװ טכאנ
 ,םוקינכעט ןיא קיגיוא

 ,טגערפעג םיא אב ךיא בָאה --?ץלא סָאד ריא טזַײװאב ןעוו --
 רע טָאה -- ,טינ זַײװאב ףךיא סָאװ ,קילגמוא ןַײמ ךָאד זיא סָאד --

 ,טרעפטנעעג

 ןוא קעטָאללביב יד ךיוא ךיז טניפעג'ס ּוװ ,בולק ןיא ןַײרא ןיב ךיא
 -ירק ןטימ ןעמאזוצ רעטכיד רענאשזדיבַאריב ייווצ יד ,לאזנעייל רעד
 -עג טָאה עמ סָאװ ,"סעקשוטסאשט, רעביא טעװערָאהעג ןבָאה רעקיט
 ףא ןעגנעהסיוא ןוא גנוטיצ-ץילב רעד ןיא ?ןקורדּפָא, ךַײלג טפראד
 ,טנאוו רעד

 ןיא .לופ ןרָאװעג ןיוש לאז-רעיושוצ רעמארעג רעד זיא לַײװרעד
 "אב ןיוש ןענַײז רימ עכלעוו טימ ,ןשטנעמ ךאס א ןסעזעג ןענַײז לאז
 טָאה סָאװ ,אנישויטאמ אנוועיליסאוו ארעו עצירעשדלעפ יד .טנאק
 ,ךעלכיב רָאּפ א טנאה ןיא טלאה ,גנוטצטנאוו יד ןזָאלסיױרא ןפלָאהעג
 טנַײה ןוא ,טַײקיטעטסבלעז רעשירעלטסניק רעד ןיא לײטנָא טמענ יז
 ,רעבַײרש רענאשזדיבַאריב יד ןופ ןכאז עקינייא ןענעיילרָאפ יז טעװ
 ,טינ לָאמנייק יװ קיורמוא ןיב ךיא .גנולייצרעד עניילק א ענַײמ ךיוא
 -טרָאװטנאראפ עצנאג יד ?טרָאװ סעדעי ןגױװעגּפָא טוג ךיא בָאה יצ
 ןיא קידנציז ,וטסליפרעד עיסעּפָארּפ רעשירעבַײרש רעד ןופ טַײקכעל
 ,לאז אזא

 סנרעקלעמ יד .טקיטעּפשראפ רעדיוו ,ךיז טייטשראפ ,טָאה ןיקביר
 ןָאק עשז יו, :ןגָאז ןטלָאװ ייז יװ ,םענָאּפ ןפא קורדסיוא ןא טימ ןבָאה
 א ,טציא .ךיז ןבעל טרָא ןא םיא ראפ טכאמעג ךַײלג ,"!שרעדנא ןַײז
 .רעטנרעלעג רעגנוי א יװ ןעזעגסיוא רע טָאה ,רעטצוּפעגוצ

 -עזעג סָאד .דלעפַײנ טימ טנגעזעצ ךיז רימ ןבָאה טכאנאב טעּפש
 טנעה יד טקירד עמ .טַײצ לסיב שפיה א ןעמונראפ טָאה ךיז ןענעג
 יללמורט רעפָאש רעד .לָאמ א ךָאנ ןוא לָאמ ןייא ןטייווצ םעד רענייא
 ןופ לריט םענעפָא םאב קידנעייטש .רעציקעב ןכאמ סע לָאז עמ ,טרעט
 :ןדנוא טימ ןַײא רעטצניפ רעד ןיא רעצעמע טענַײט ,ןישאמ רעד

 ,ףרָאד ןפרָאװראפ א :עמעט א ,רעבַײרש םירייוואכ ,ריא טָאה טָא --
 ...עקניבולג א

 ןוא ךיור ליונק א סיורא טזָאל ?קידָאכעדזעװ, רעטורעגסיוא רעד
 ,טרָא ןופ סיר א קידלודעגמוא ךיז טוט
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 םייהדלאוו ןטלא םעניא

 ,םוטעמוא ?ןעמָאנ ןשיטעָאּפ םענייש םעד טָא טכארטעגוצ טָאה רעוו
 ??ןאשזדיבָאריב ןיא ךיז טרעה סָאװ, עגארפ רעטשרע רעד ךָאנ ךַללג
 "?םייהדלאוו ןיא ךיז טרעה סָאװ ןוא ,ונ , :עטייווצ יד ןעמ טיגראפ

 -גוזאב א ןרָאװעג עלעפרעדיעגַײט סָאד זיא ןָא בייהנָא עמאס ןופ
 ,רעבָא רימ ךיז טנָאמרעד ,ןטעָאּפ ןוא רעבַײרש אב סעכויעמ רעד
 רימ ךיז טָאה ,ןרָאי רעקיסיײרד בײהנָא עטַײװ ענעי ןיא ,לָאמא יוזאיוו
 -דלאוו ןייק ןרָאפ ןטנעדנַאּפסערַאק עלא .םאנסיוא ןא ןַײז טלָאװראפ
 ןָא טמיראב גונעג ןיוש זיא רע ,ןרָאפ טינ ןסָאלשאב בָאה ךיא ,םייה
 טינ ןיב ךיא ּוװ ,וועׂשִיי רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא םייהדלאוו ,רימ
 עקינייא לָאמוצ ךיוא ןבָאה ,עגנוי טּפיוהרעד ,רעוט-סגנוטיצ .,ןעוועג
 טלָאװעג לציּפש סָאד ךיא בָאה ,ןרָאי ערעטלע יד ףא ,טציא ,ןזירּפאק
 רעבָא ,טורשראמ רעדנא ןא ןבילקעגסיוא ךיז בָאה ךיא .ןרעזאכרעביא
 רעמ ץלא טימ טקוקעגנָא ךימ גָאט ןדעי טימ ןבָאה טנַײרפ ענַײמ
 "?םייהדלאוו ןיא ןעוועג טינ ךָאנ טסיב , :גנורעדנוווראפ

 --ןאשזדיבָאריב, לדליש ןטימ סובָאטװא םעניא ךיא ץיז טָא ןוא
 עז ךיא .טרָא ןפא ןיב ךיא ןוא ,ןקוקמורא טינ ךיז זַײװאב'כ ."םייהדלאוו
 עכַײר ןייק ןבָאה טינ ףראד עמ ,וועשִיי םענעסקאוועצ ,ןסיורג א ךיז ראפ
 -עריב ,טעזרומא ןיא יװ טקנוּפ ,זא ,ןלעטשרָאפ ךיז יידעק ,עיזאטנאפ
 -רעביא עטשרע יד .ןעװעג טינ טשינרָאג בײהנָא ןופ ָאד ןיא ,דלעפ
 יד עֹז ךיא .קאראב ןטשרע םעד טלעטשעגקעווא ןבָאה רערעדנאוו
 -געמאדנופ ,רעזַײה עקיטכיצ עטכלאקעגסיוא ,דלעפַײנ ןיא יװ ,עבלעז
 רעד .ןרָאי עגנאל ףא עטנכערעגסיוא ,ןעַײבעג עשיטריוולַאק עלאט
 -אפ ,ךיוא לוש יד ,דלעפַײנ ןיא רעדייא ,רעסערג ,סעמע ,ָאד זיא בולק
 ,טאנרעטניא-לוש א ןאר

 ,טַײצ רעזדנוא ןופ וועשִיי רעשיפרָאד רעשיפיט א ןזיא םייהדלאוו
 טינ ָאד ןיב ךיא סָאװ ,סָארדראפ רעד טינ ךימ טזָאלראפ עשז סָאװראפ
 סנייא ךעלנע ןַײז ןענָאק םיווּושִיי עצנאג ,ןסאג ,רעזַײה ?רעלרפ ןעוועג
 -עמוא ןענַײז ןשטנעמ יד רָאנ ,רעסאוו סנּפָארט ייווצ יװ ,ןטייווצ ןפא
 בייל יוװ ,טנגויי רעד ןיא ןעזעג טינ בָאה'כ .ןדיישראפ ןוא ַײנ םוט
 -עג טינ בָאה'כ ;דָאס ןטשרע םעד םייהדלאוו ןיא טצנאלפראפ קינזער
 סָאד סיורא טרָאפ קאר לעיכעי עלָאגעלאב רענעזעוועג רעד יװ ,ןעז
 עטשרע סָאד ןעזעג טינ בָאה'כ ;רָאטקארט א ףא דלעפ ןיא לָאמ עטשרע
 טאהעג יז טָאה ךָאנרעד .טאהעג טָאה ,עַײכ ,יורפ סלעיכעי סָאװ ,דניק
 ןוא ןיילק.ןעוועג זיא וועשִיי רעד ןעוו ,ןרָאי ענעי ןיא .רעדניק ןַײנ ךָאנ
 "גופ .טלדניקעג עַײכ טָאה ,סניוועג א ןעוועג זיא וועשיוט רעַײנ רעדעד
 ןיא גנוטאראב א ףא ןעמוק טגעלפ רע ןעוו ,ןאד זיולב ,סנטַײװרעד
 רעמייהדלאוו ןטשרע םעד ןעזעג ךיא בָאה ,ןאשזדיבָאריב טָאטש רעד
 טנגוי יד ןעזראפ בָאה ךיא .רעלדנעהלעפ לדוי רעציזרַאפ-טריװלַאק
 עװָארג ערעייז ךיא עז טציא ,םיוושיוט רעמייהדלאוו עטשרע יד ןופ
 טַײצ יד עכלעוו ,ןשטיינק ןוא ןבראק יד ןטעלגסיוא ףראד עמ ,ּפעק
 ,ךליב א ןפאש ךיז יידעק ,רעמענעּפ ערעייז ףא טגיילעגפורא טָאה
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 רָאי קילדנעצ ַײרד רעביא טימ ןעזעגסיוא ןבָאה ןשטנעמ יד יוזאיוו
 יגייש יד ןעמ טניפעג רערעייז רעטלע רענייש רעד ןיא רָאנ ,קירוצ
 סָאװ ,טַײל עטלא עמאזטעברא ,עצלָאטש ,ענייש .טנגוי רעייז ןופ טַײק
 ?ןרענָאיּפ , יז טפור עמ ןעוו ,ביל רעייז ןבָאה

 טָאה רעלעט שטיוועללארזיא רימידאלוו רעציזרָאפ-טריװלַאק םעד
 םייהדלאוו .גָאט ןצנאג ןופ ךעשעמ ןיא ןעז וצ ןבעגעגנַײא טינ רימ ךיז
 רעד טייטשאב סע עכלעוו ןופ ,םיווּוׂשִיי ריפ יד ןופ רענייא רָאנ זיא
 -עמוא ףראד רעציזרָאפ א ןוא ,"ןטָאבעג סשטיליא, טריװלָאק רעסיורג
 -ראפ ,רעלעּפ יו ,שטנעמ אזא ןדַײמסױא טלָאװ ךיא ןעוו .ןַײז םוט
 ץוכ .ןסיוועג ןַײמ ףא ןייטש רערעווש א ןעוועג סע טלָאװ ,םיא ןגַײװש
 בָאה .ןעוועג לכיומ טינ סָאד רימ לָאמנייק רעמייהדלאוו יד ןטלָאװ ,םעד
 רעד .ערעדנא אב םיא ןגעוו ןגערפ -- עריירב ןייא רָאנ טאהעג ךיא
 ןא ,רעביג א :טלָאמעגסױא םיא רימ טָאה עמ יװ ,רענַײז טערטרָאּפ
 -סיוא ןא ןעוועג רע זיא טנַָארפ ןפא .קיטפערק ,טנוזעג ,ךיוה ,טעלטא
 עטעמרָאקעגּפָא עשיטסישאפ ךיז ףא טּפעלשעג טָאה ןוא רעריּפש
 י-יירדאמ ַײרד עלא ןופ "אוואלס, ןעדרָא םעד טָאה רע ."רעגניצ,
 ,סעג

 סע זיא יוזא ןוא ."רעיוב רעד םיא ןעמ טפור ןאשזדיבָאריב ןיא
 טימ ענובירט רעד ןופ רעלעּפ טָאה גנוטאראב א רענייא ףא ,עקאט
 ירָאג יוב ךיא יו ,םישָאדאכ סקעז ןיוש, :טגָאזעג קעטייווצראה
 ,?טשינ

 וצ טפָא ןרעלעּפ טימ טָאה ,ןטידערק טיג סָאװ ,קנאביעכולעמ רעד
 לַײװ ,ךאס א רע ףראד ןפראד ןוא ,ףראד רע לפיוו ,טלעג טמענ רע ,ןָאט
 רעד .סעוויוכ יד טַײצ רעד וצ טינ טקעד רע רעבָא ,רע טיוב קידנעטש
 ,ךלימ ,שיילפ ,לפָאטראק -- ענַײז עריוכס יד ,רענָאילימ א זיא טריװלָאק
 יװ רָאנ ,ןאראֿפ זיא ןעמוזעמ ,טינ ךיז טרעגעלראפ -- ןטכורפ ,קינָאה
 טָאה רעלעפ זא ,סיורא ךיז טזַײװ ,קנאב ןיא ןגָארטנַײרא םוצ טמוק סע
 -גאל רָאפ ןאד ןעמוק סע .גנויוב רעַײנ א ףא ןָאטראפ טלעג סָאד ןיוש
 -עּפ טגירק ףָאסלָאקּפָאס .גנוטלאווראפ-טריוולָאק רעד ןופ ןעגנוציז עג
 טאמיק ,קיצניװ טינ רע טָאה ןדיירסיוא .דיירסיוא ןא םעד ראפ רעל
 טָאה .ןעילבעג עַײנ ןבשזעכ ןַײז ףא ןאראפ ןענַײז סע לפיוו ,ליפיוזא
 ןוא ,םייהדלאוו ןיא רָאנ אזא רע זיא רעשפע ,ןָאטעג טכארט א ןעמ
 טקנוּפ ,ןזיוואב ךיז ןבָאה ןטרָאד .טעזרומא ןיא טקישעג םיא טָאה עמ
 עַײנ ...ןוא ןטאטשראוו עַײנ ,ןלאטש עקיײרַײרד עַײנ ,םייהדלאוו ןיא יו
 "מוט וצ ןביוהעגנָא ןאד ןבָאה רעמייהדלאוו יד .ןרעלעּפ אב ןדיירסיוא
 -מוא ךיז טָאה רעלעּפ ןוא ..,קירוצ ּפָא זדנוא םיא טיג ,יוזא ביוא :ןעל
 עטלא יד .עקעסאּפ רעד וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה לָאמ סָאד .טרעקעג
 עמ זא ,ןטלאהעג ןבָאה עקינייא .קעזעה רָאנ טכארבעג טָאה עקעסאּפ
 ןיא טריפעגרעבירא ןקָאטשניב יד טָאה רעלעּפ ,טינ ןצנאגניא יז ףראד
 סעקּפָאס יד סנסופוצ ;ךעלדלעוװיעּפיל ןאראפ ןענַײז סע ּוװ ,גרעב יד
 טָאה ןטרָאד ,עקירה טייזראפ ,דרע רעקיטש עַײנ טרעקאעגפוא ןעמ טָאה
 ןרָאװעג זיא טריװלַאק רעד ,לטעטשיקינַאה ץנאג א טיובעגסיוא רע
 ,גנולעטשסיוא רעשידנאבראפלא רעד ןופ טנענָאּפסקע ןא
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 .סרעציזרָאפ יד טימ םיא טקילג סע .ץלא ןיא טקילג םייהדלאוו
 טיג רעציזרָאפ ןטכעלש ןייק רע טָאה ,טריטסיזקע טריװלָאק רעד טניז
 טקילג סע .ןטוג םוצ טנָאמרעד ךיוא ןרעוו רעגנעגרָאפ סרעלעּפ .טאהעג
 רעד .סנרעקלעמ ,רעלטכיצנטרָאג ,ןרָאטאזינאכעמ ,ןעמָאנָארגא טימ
 א זיא ָאליטָאקָאּפ אנװָאפיסָאי איראמ ימ רעשיטסילאלצַאס ןופ דלעה
 ןיא ןטאטוּפעד םייהדלאוו טקיש דנאנאכָאנ ןרָאי ןיוש ;רעמייהדלאוו
 עוויר ,עניקדיירפ לכָאר ,ענישטָאק ערפיש .רסספ ןופ טעװָאס-רעביוא
 זיא עקסנאינשיל עייל טאטוּפעד רעטשרע רעד רָאנ ,עניקינישטשיוו
 זיא יז, זא ,ןעמ טגָאז םייהדלאוו ןיא רעבָא ,דלעפעריב ןופ ןעוועג
 ןוא טּפינקעג ךיז ןשיווצ ךָאד זיא עמ ."ערעייז יו טקנוּפ ,ערעזדנוא
 .ןדנובעג

 -עַײכעמ סע ,עניקינישטשיו עויר אב בוטש ןיא ץיז ךיא
 יומש ןכעלטימעג א ַײברעד ריפ ןוא ענעטעמס טימ זעק ןשימייה ןקיד
 -עג זיא רע .ןיקינישטשיװ ןָאימעס -- ןאמ סעוויר טציז שיט םאב .סע
 -לרב-רָאטקארט א ןופ רידאגירב זיא ןָאימעס .סעמראוו ףא םייהא ןעמוק
 -טפאשטריוודנאל יד ןריטנָאמער טימ ןעמונראפ רע זיא טציא ;עדאג
 ,קידרענייבטיירב ,קיסקּוװ זיא רע ,ןטאטשראוו יד ןיא סענישאמ עכעל
 סָאד .טַײקיסקּוװ עקיזָאד יד לסיב א ,ךיז טכוד ,םיא טרעמיק סע ןוא
 עינָאלד עסיורג יד קעווא טגייל רע ןעוו .רענעלק ךאס א זיא סנַײז בַײװ

 .ךיז ןופ ּפָא םיא טקור רע ןוא רעלעט ןראפ ךעלגנע טרעוו ,שיט ןפא
 א ןגָארטעגרעבירא גנאל טינ טלָאװ רע יװ ,ךעלכיילב ןענַײז ןקאב יד |

 ןופ עלַײמ עטוג יד טָאה רע רָאנ ,קיצניװ טדער ןָאימעס ,קנערק
 טעוו סַײרעביא-קיטימ רעד זא ,םיא טנָאמרעד עוויר .םענעי ןרעה ןענעק
 ,רענעסעגעג ןייק טינ טעברא רעד ףא קעווא טעװ רע ןוא ןקידנע ךיז

 רעד ןופ רידאגירב רעד טציז ,שיט קע ןרעדנא ןפא ,םיא ןגעקטנא
 רעדָא ליפיוזא טלא זיא רע ,ןאמַײפ עשירג עדאגירב-רעלטכיצנטרָאג
 ,רעגניי שפיה סיוא טעז רע רָאנ ,ןיקינישטשיוװ לפיוו ,ליפיוזא טאמיק
 עטאט א ןיוש זיא רע שטָאכ ,ענעסאכ רעד ךָאנ ןאמרעגנוי א יו רָאג
 ,ןדייר ,ןסע -- ץלא טזילוואב ,קנילפ שירעכָאב זיא רע ,רעדניק ריפ ןופ
 רע סָאװ ,"עיָאנשזָאיאט , ריב םעד .טינ רע טלאה סקיכלימ ןופ ...ןרעה
 ןוא ןרָאדימָאּפ עטרעַײזעג טימ רע טסַײבראפ ,זָאלג ךָאנ זָאלג טקנירט
 יד .לּפָאג ןפא טַײקכײװ ןופ ךיז ןלאפעצ סָאװ ,שיילפ-בלאק רעקיטש
 ,רעכעליירפ ץלא ןצנאלג ענַײז ןגיוא עצראווש

 ;ףוא רעדיוו ךיז טבייה ןוא שיט םוצ וצ עלַײװ עלא ךיז טצעז עוויר
 .ןעגנאלרעד ךָאנ ןעמ ףראד סעּפע ,טלעפ סעּפע

 .עריא רעטומ יד טגָאז -- ,ןעגנערב ןיילא לעוו'כ ,ץיז --
 ןאמ רעד שיט ןופ ףוא ךיז טבייה --- ,ץיז --
 ערעדנא רָאנ יו רעבָא ,ןאמַיײפ עשירג ןפלעה ךיוא ליוו -- ,טציז --

 קלָאט ןייק ןוא ןעלמוט עלא ,אהיוה א טרעװ ,ןעגנאלרעד ןעמענ

 ביוא ,עטסָאבעלאב א טבַײלב בוטש ןיא עטסָאבעלאב א ,ָאטינ זיא
 -ָאמ ןופ טרעקעגמוא סָאװרָאנ ךיז טָאה ןוא טאטוּפעד א זיא יז עליפא
 ,שיט ןפא ץלא ןטולכאל ,ץלא ןיוש זיא ךעלדנע .עיסעס א ןופ עווקס
 .ןצ ךיז טצעז עוויר ןוא
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 "מער ןופ ּפָארא טלָאװ יז יװ ,סיוא טעז ,עיסאב ,רעטומ סעוויר
 עטלא טלָאמעג טָאה רעלטסניק רעסיורג רעד ,טערטרַאּפ א סטדנארב
 -ַאּפ סעיסאב ;קינײװניא ןופ טכיול עלעשטיינק סעדעי זא ,יוזא ןעיורפ
 יד ףא ,טנקירטעגסיוא-- ןקאב יד ףא טיוה יד ,לעגיטעמראּפ זיא םענ
 ענעלָאװקעגנָא--רעגניפ ענעגיוצעגסיוא ,עקידרעניב יד טימ טנעה
 -סטוג .טַײקניײש ןַײז טימ טּפאכראפ טלאטשעג עצנאג סָאד רָאנ ,ןרעדָא
 ווערָאק טלא זיא עיסאב .ןגיוא עכעלרעדנווו עריא ןופ טלארטש טַײק
 רע .רעטלע רָאי ייווצ ףא זיא ,רענידסטָאג ייסוועי ,ןאמ ריא .קיצכא וצ
 טירט עליטש טימ .טינ םיא ךיז טציז סע ,שיט םאב טינ טציז רענייא
 טַײצ ןופ ךיז קידנלעטשקעווא ,רעמיצ ןטשרעדָאפ ןרעביא םוא רע טייג
 ,ליומ סָאד ןפָא טלאה רע ,רעמיצ-סע םענופ לעוװש רעד ףא טַײצ וצ
 טינ ןרעה סע סָאװ ,סָאד ןּפאכפוא ןּפיל ענעפָא יד טימ ,ךיז טכוד ,ליוו
 יז ,ענעשַאלעגסיױא ןייק טינ ןענַײז ןגיוא יד .ןרעיוא עטעמסאכראפ יד
 ייסוועי .טַײקמעראוו טַײצ א טלאה סָאװ ,טיצארטנא רעטוג יוװ ,ןעילט
 סרענידסטָאג עיטסאניד רעצנאג א ןופ רעדנירג רעד ןזיא רענידסטָאג
 .סרענידסטָאג ןענַײז וועשִיי לטרעפ א רעשפע .םייהדלאוו ןיא

 ןטעבעג ןדעי ךיא בָאה ,ןסיבעגוצ ןַײפ עלא ןבָאה רימ יו ,םעדכָאנ
 ,ךיז ןגעוו לסיב א ןלייצרעד

 ןבָאה -- ,ןאמילפ עשירג טקרעמאב טָאה -- ,ןטנעדנַאּפסערָאק יד --
 ...ןצרוקניא ,טוג ,ונ .ןעניז ןיא סרעייז קידנעטש

 ' ןיא רָאי ריפ זא ,טלייצרעד ןאמַײפ טָאה ןצרוקניא רעייז עקאט ןוא
 עמָאכלימ רעד ךָאנ ,עינעמור זיב ןעגנאגרעד ,טנָארפ ןפא ןעוועג רע
 ,טסירָאטקארט סלא טעבראעג טשרעוצ ,רעהא ןרָאפ וצ ןעמוקעג רע זיא
 יירב רעד ןיא .עדאגירב-דלעפ א ןופ רידאגירב רעד ןרָאװעג ךָאנרעד
 רעד ,סעניקינישטשיו עוויר--רענייא עגניר ייווצ ןענַײז עדאג
 םענופ קיגנעהּפָאמוא ,רָאי סעדעי .סעווָאנאמכארב עיראמ -- רעטייווצ
 | ,שינעטערעג עטוג א ּפָארא עדאגירב יד טמענ ,רעטעוו

 -קארט יד ןופ טנַאמער ןגעוו רעטרעוו רָאּפ א טגָאזעג טָאה ןַאימעס
 ,עוויר טסייוו עקירעביא סָאד זא ,ןבעגעגוצ ןוא ןרָאט

 ,טגערפעג יז טָאה --?בײהנָא עמאס ןופ ןבייהנָא --
 -נלארטש עכעלבנירג ןוא ןרעטש רעסַײװ ,רעטאלג א זיא ןעוויר אב

 ,ןגיוא עקיד
 -- ,טגאקאב ךיז ןבָאה רימ ּוװ ןוא יוזאיוו ,ןלייצרעד ךַײא לעוו'כ --

 אב קידנטעב יװ ,ןאמ םוצ ּפָאק םעד ןָאטעג גיינ א סָאװטע יז טָאה
 ,שינעביולרעד א םיא

 -רעד -- .עמאמ יד טשימעגנַײרא ךיז טָאה -- ,לייצרעד ,לייצרעד --
 ןַײד טליּפשראפ טסָאה וד יוזאיו ,זיא רע ןעלזאג א ראפ סָאװ ,לייצ
 ..ןבעל גנוי

 ,םעד ןגעוו טדערעג טָאה םענַאּפ סעיסאב ןופ ענימ עדעי ,עונט עדעי
 סרעגיוש רעד טרעה םעדיײא רעד .טרעקראפ טקנוּפ זןיא ץלא זא
 | ,רעטנוא טלכיימש ןוא ןטנעמילּפמָאק

 יד טימ ךיא בָאה-- ,ןביוהעגנָא עוויר טָאה -- ,טַײצ-עמָאכלימ --
 ,ןקאב ןייק ןעמוקעג טשרעוצ ..ןאשזדַײברעזא ןיא טבעלעג ןרעטלע
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 "עג ךיז רימ ןבָאה ,עטרַיוקאווע טימ לופ ןעוועג ןיוש זיא ןטרָאד רָאנ
 יללוו ךָאנ---ןטרָאד ןופ ןוא ,ילאטאקאז טָאטש רעד ןיא ,רעטַײװ ןזָאל
 ןאבנזלא רעד ןופ רעטעמָאליק טרעדנוה רעכעה ףרָאד א ןיא ,רעט
 -ַאספרָאד םענופ רעציזרָאפ רעד טָאה ,ןיהא ןעמוקעג ןענַײז רימ ןעוו
 ןענַײז סנדָאל יד ,לביטש ןסָאלשראפ א וצ זדנוא טריפעגקעווא טעוו
 עמאס םאב ,ףיוה ןיא .ךעלטערב טימ טּפאלקראפ ןוא טכאמראפ ןעוועג
 יד ךרוד ךיוא טכירק זָארג סָאד .זָארגדליװ טכידעג -- גנאגנַײרא
 -ַאלראפ עכלעזא ןכאמ קורדנַײא ןרעוש א .לקענאג םענופ ןטלאּפש
 קירעיורט טרעװ ,ייז טעז עמ ןעוװ .רעזַײה ענעפרָאװעגקעװא ,ענעז
 ןטרעוואשזראפ םעד ןעמונענּפָארא טָאה רעציזרָאפ רעד .ןצראה ןפא
 זדנוא טָאה ,בוטש ןיא ןַײרא ןענַײז רימ ןעוו .ריט רעד ןופ סָאלש
 | ,טלעק א טּפאכעגמורא

 -- קיטכיל ןרעװ טעוװ ,ןדָאל יד ןענעפעפוא רימ ןלעװ דלאב --
 "מוא ךיז טעװ סע ןיב ,קַיור טבעל-- ,טגָאזעג רעציזרָאפ רעד טָאה
 ,..םייהא ןרעקמוא ךיז ךיוא ןיוש ריא טעװ טלמעד .סָאבעלאב רעד ןרעק

 -עגמורא ךיז ןבָאה רימ .קיטכיל ןרָאװעג זיא םורא טונימ א ןיא
 קראטש זדנוא טעװ ץלא סָאד---לקנעב א ,לשיט א ,לטעב א :טקוק
 רעוו .רעסאוו טימ לדנעק א ןענאטשעג זיא לקנעב ןפא ,ןעמוק ץינוצ
 ?לָאמ ןטצעל םוצ ןעקנורטעג רעסאוו יד טָאה ןעוו ןוא

 טעבראעג ןבָאה -- ךיא ןוא עטאט רעד ,עמאמ יד--עלא רימ
 קידנטַײר ןרָאפעג ךיא ןיב עיצאטנאלּפ-קעבאט רעד ףא .טריװלָאק ןיא
 לדיימ א :טקוקעגנָא ךימ טרעדנוווראפ ןבָאה רעבַײװ יד .דרעפ א ףא
 עטלא טימ לופ ךָאנ ,ףרָאד א ןעוועג זיא'ס ?דרעפ א ףא ןצעז ךיז לָאז
 ןוא גניר ןשיגוימָאק א טריזינאגרָא ןבָאה רימ ...ןשינעבױלגרעבָא
 -לָאק רעצנאג רעד לפיוו ,קעבאט ליפיוזא טאמיק ןבעגענּפָא ןכיגניא
 -עגסיוא ךימ טָאה עמ .עכולעמ רעד ןבעגּפָא טפראדעג טָאה טריוו
 ,עיצאזינאגרָא-גוימָאק רעד ןופ ראטערקעס ןראפ ןבילק

 יּפַא זיולב ןזיוואב ,םייהא ןעמוקעג טשרָאקָא ןיב ךיא ,לָאמנייא
 א ןיא רעיימראטיור רעכיוה א ןַײרא זדנוא וצ ךיז טלעטש ,ןסעוצ
 ךיז טָאה רע .סעציײלּפ יד ףא קאזקור א טימ ,ּפָאק ץיּפש ןפא עקטָאליּפ
 :טלעטשעגרָאפ ךיז ןוא זדנוא טימ טסירגאב

 ,ןיקינישטשיװ ןָאימעס ןיב ךיא --
 יד ,ןיקינישטשיװ ןָאימעס זיא ,ןיקינישטשיװ ןָאימעס .טֹוג רעייז

 ,ייט ןָאלג א טימ דעבאכעמ זיא ,קינַײשט םעד ןדיזפוא טלעטש עמאמ
 ךָאנ עגארפ ןלעטש רימ .קידוװעדייראב סקירעביא טינ זיא טסאג רעד
 -טנאסעדאיווא ןא ןיא טנידעג טָאה רע זא ,ךיז ןסיוורעד ןוא עגארפ
 ןעמונעגלײטנָא רעדיוו ,ןסירעגסיורא ךיז ,טלגנירעגמורא ןעוועג ,לייט
 ,ךיז ןגעװ טינ יו ,ךעלבליופ רע טָאה טדערעג .ןטכאלש ךאס א ןיא
 -ישטשיוװ ןָאימעס ןוא ,טּפעשעגסיױא סעגארפ יד ךיז ןבָאה זדנוא אב
 -ןצקעווא טינ ךיז טלַײא ,טציז .ןרָאװעג ןגיוושנא ןצנאגניא זיא ןיקינ
 -אב ,עלעגיּפש א ןענאטשעג זיא שיט ןפא .ןפָאלש שעלאכ ךיא .ןייג
 בָאה ךיא .רימ ףא טקוק רע זא ,לגיּפש םענופ לקניוו ןיא ךיא קרעמ
 ,לגיּפש ןיא ָאד רעדיוו זיא רע -- לקניוו ןרעדנא םעניא ןָאטעג קוק א
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 ףרָאד בלאה א .ןרעװ לופ ןביוהעגנָא בוטש רעזדנוא טָאה לַײװרעד
 עמ ,טנייו עמ --"!עקשטעינעיס, ,"עינעיס , ,ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז זיא
 ;ךיז טעמכָאכ םעליוא רעד .ךיז טשוק עמ ,טכאל

 ?ןטנאריטראווק יד אב טלעגעריד ןעמענ ,עינעיס ,וטסעװ לפיוו --
 --.ןדאנ ןעמענ רעסעב טעװ רע !טלעגעריד רע ףראד סָאװ --

 ,רימ ףא טקניוו ןוא עטייווצ א טכאל
 א ןוא רעטסעװש רערעטלע ןַײז וצ קעװא רע זיא טנװַָא םענעי

 עליפא ןטימעגסיוא רע טָאה ךימ .ןזיואב טינ ךיז זדנוא אב טַײצ
 -לנאגרָא ןבָאה רימ .רימ טימ ןפערט ךיז טזומעג טָאה רע ּוװ ,ןטרָאד
 סלא ,ןיקינישטשיװ ןוא ,לורטאּפ ןשיגוימָאק א ףרָאד םעניא טריז
 -ערקעס םעד ןלייצרעד ןוא ןעמוק טפראדעג גָאט ןדעי טָאה ,רעטסטלע
 ךןָא טינ ךיז טבייה .עווטסרושזעד יד ךרוד זיא ןטכענ יוזאיו ,ראט
 ןוא ליופ טינ ךיא ןיב .ןטירד א ,גָאט ןטייווצ א ,גָאט ןייא טינ טמוק רע
 ,םיא וצ קעווא ןיילא יג

 -- ,ןגָאז טינ טשינרָאג ןוא ןלייצרעד טינ טשינרָאג ריד לע ךיא --
 שטָאכ טמוק ראטערקעס רעטוג א--.טמורבעגסיורא זעגיוראב רע טָאה
 ןטלָאװ ,לורטאּפ ןטימ ןעמאזוצ ךרוד ךיז טייג ,טנװָא ןיא לָאמ ןייא
 ,ןטכיראב ענַײמ רָאלק ןעוועג ךָאנרעד םיא

 ןבלעז םעד .טכערעג רע זיא רעשפע זא ,ןָאטעג טכארט א בָאה ךיא
 טימ רָאנ ,ךעלטנגייא ,לורטאּפ ןטימ ןעגנאגעגמוא ךיא ןיב טכאנרעדפא
 רעדָא טנרָאפ ןופ רעדָא ןעגנאגעג ןענַײז ערוועכ ייווצ ענַײז .ןענַאימעס
 סָאװ ,סעכייר יד טימ טשימעג ,קעבאט ןופ ךעייר רעד .ןטניה ןופ
 -ראפ רע-- ךעיוק ןרעדנוזאב א רָאג טָאה ,רעדעס יד ןופ ךיז ןגָארט
 טיג ךיא בָאה--רעטעּפש טינ ,רעִירפ טינ-- טינ לָאמנייק .טרעקיש
 ךיז בָאה'כ ןעוו .טנװָא םענעי לפיוו ,ןדייר ליפיוזא ןענַאימעס טרעהעג
 יד וצ טרעהעגנַײא ךיז טַײצ א ךָאנ ךיא בָאה ,םייחא טרעקעגמוא
 ,לורטאּפ םענופ טירט

 רעטסעווש עקיצנייא סנָאימעס ןעמוקעגנַײרא זדנוא וצ זיא ןכיגניא
 ,ןענעכדאש ןעמונעג רעגייטש ןטלא ןפא ראג ןוא

 טָאה -- ,ןבעל טינ ןעקוויר רעַײא ןָא ןָאק רע זא ,טגָאז ןָאימעס --
 יװ טקנופ ,רימ ףא קידנקוק טינ ,ןרעטלע ענַײמ וצ טדנעוװעג ךיז יז
 רע טעװ ךַײא-- ,ןגָאװ םוצ דָאר עטפניפ יד ןעועג ָאד טלָאװ ךיא
 ןסקאוועגסיוא ןענַײז רימ ;עמאמ-עטאט עסעמע יװ ,ןטכא ןוא ןבָאה ביל
 ,רעדורב םעד טרעהעג ,טניוװ ריא ןכלעוו ןיא ,זיוה סָאד .םימיוסעי
 ..ןבָאה ריא טעװ ןבעל וצ ּוװ זא יוזא ,ןענָאימעס טסייה סָאד

 רע טָאה ָאד .לזַײהריפ ןיא ןענאטשעג עסַײמסייב זיא ןסָאכ רעד
 יז ,ןעמאמ רעד וצ ןלאפענוצ ,טנאפשעגנַײרא ,ןטלאהעגסיוא טינ
 ,טּפאכעגמורא

 יז ---,טרעפטנעעג עמאמ יד טָאה-- ,גנוי וצ ךָאנ זיא עקוויר --
 ..רָאי ןצנַײנ ןייק עליפא טלא טינ ךָאנ ךָאד זיא

 ,ןגיוושעג בָאה ךיא
 ןוא עיצאוקאוועער ןופ טַײצ יד ןעמוקעג זיא סע ןעוו ,רעטעּפש

 ףרָאד עצנאג סָאד ןיא ,ןגָאװ ןפא ןכאז יד טגיילעגפורא ןבָאה רימ
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 םעליוא ןשיװצ ךיא בָאה ןשטנעמ ןייא זיולב ,ןטיילגאב סיורא זדנוא
 -עג בָאהכ זא ,ץראה סָאד טמעלקראפ יוזא רימ טָאה'ס .ןעזעג טינ
 טרָאד ןבַײלב ,ןבַײלב ןוא בוטש ןיא קירוצ ןכאז יד ןגָארטנַײרא טלָאװ
 עמאמ יד טָאה ,טרָא ןופ טרירעג ךיז טָאה ןגָאװ רעד ןעוו .קיביײיא ףא
 | ,טנאה א ראפ ןעמונעג ךימ

 ?וטסייטש עׂשז סָאװ --
 רָאנ ,טגאוועג טינ ךיא בָאה ךיז ןקוקמורא .ןייג טזָאלעג ךיז בָאה ךיא

 -עגסיוא טָאה רע ,ןיינ ..ןָא ךימ טגָאי רע ,טכודעג רימ ךיז טָאה סע
 ..ןענעגעזעג ךיז ןעמוקעג טינ עקאט ,רעטקאראכ ןטלאה

 ןיא ,םייהא טרעקעגמוא ךיז ןבָאה רימ יװ ,םעד ךָאנ טַײצ א ןיא
 ,ךיא רָאנ טינ ,טסייה סָאד .ווירב א םיא ןופ ןגָארקעג ךיא בָאה ,םירק
 ןעוו .רעטפָא ץלא-- רעטַײװ סָאװ .ןעמעלא זדנוא וצ ןבירשעג טָאה רע
 ...רעהא ןעמוקעג רע זיא ,ןאשזדיבָאריב ןייק ןרָאפעגרעבירא ןענַײז רימ

 ,עיסאב עטלא יד טלעטשעגנַלרא טָאה -- ,ןענופעג עקפאד --

 -עג עוואקישט א טרעהעגסיוא טלָאװ רע יו ,קידנעלכיימשרעטנוא
 ןביוהעגפוא ךיז ןָאימעס טָאה ,ןטנאקאבמוא ןא ןצעמע ןגעוו עטכיש
 -ייז סָאװ ,סעקשטנעה עסיורג יד ,קינטאוו םעד ןָאטעגנָא ,שיט םענופ
 ךיז בָאה ךיא .טנעה ענַײז ראפ ךעלגנע ,ךיז טכוד ,ןגעווטסעדנופ ןענ
 טליּפשעג ךיז טָאה סָאװ ,גראווניילק םעד ףא טקוקראפ עסַײמסיײב
 ךָאנ ןאראפ ןענַײז'ס יצ ,ןָאטעג גערפ א ןוא ,רעמיצ ןטשרעדָאפ םעניא
 ןעגנאגעגכרוד זיא ןקלָאװ רעצראווש ,רערעווש א ,ןקלָאװ א ,רעדניק
 טנאה יד ןטלאהראפ עגער א ףא טָאה ןָאימעס .רעמענעּפ יד רעביא
 ןיא ןוא ןָאטעג ץכערק א טביוטראפ ,ריט רעד ןופ עקמאילק רעד ףא
 רעטעּפש .ןגערפ ןעוועג טפראדעג טינ-- ןענאטשראפ בָאה'כ .סיורא
 ןוא ,ןברָאטשעג ייז אב ןענַײז ןיז ייווצ זא ,טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה
 גנולייצרעד סעוויר טלעטשעגרָאפ רימ ךיז טָאה ןַײש רעַײנ א רָאג ןיא
 ,ץלא ןעוט עמאמ יד ןוא יז זא ,ןענאטשראפ בָאה ךיא .עביל ריא ןגעוו
 עכלעוו ,ןעגנובעלרעביא יד ןופ ןענַאימעס ןדנעווצּפָא ,ןענַאק ייז סָאװ
 טינ ןָאק רע ןוא ,םיא ףא ןפורעגּפָא ךיז ,ייז ףא יװ ,רעמ ךָאנ ןבָאה
 ,ךיז-וצ ןעמוק

 -ניא רימ ןענַײז ,ןעגנאגעגקעווא זיא ןָאימעס יוװ ,םעד ךָאנ ןכיגניא
 ןיא סיורא ךיוא -- ךיא ןוא ןאמײפ עשירג ,עוויר -- ןעַײרד
 | ,ןסיורד

 -עגסיוא טָאה יז .םָאנָארגא רעזדנוא ,עניקדיירפ לכָאר טניוװ ַאד --
 טציא טייז עמ ןכלעוו ,??איאטָאלָאז, עזורוקוק ןימ םעַײנ א טעװעדָאה
 ,טנאק רעקסווָאראבאכ ץנאג ןיא

 ,ןרעקלעמ עטסעב רעזדנוא ,ָאליטָאקָאּפ עיראמ טבעל ָאד טָא --
 ,רענידסטָאג לקנאי רָאטאזינאכעמ רעד טניוװ זיוה םעד טָא ןיא --
 עמרעפ-ךלימ רעד טימ רעטלאווראפ רעד-- םענעי ןיא ןוא --

 ,רענידסטָאג לרעב

 .ענעדלָאג 1
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 ןעמ טזַײװ--.!?טאנרעטניא-לוש ןיא ןייגנַײרא ריא טליו רעשפע --
 ,רעיומ ןסיורג א ףא ןָא רימ

 עקפאד סָאװראפ .ןאמרעּפוק עדיירפ ןרעקלעמ רעד וצ ןַײרא יג ךיא
 ןיא עטסקע יד ןופ ןיא ןזיוה ריא לַײװ ,ראפרעד עמאטסימ !ריא וצ
 א ךָאנ זיא עמ ןעוו ,ןליב ןָא טבייה ףיוה ריא ןיא טנוה רעד .ףרָאד
 ןַײז ןופ םוא טפיול סָאװ ,טנוה רעזייב ,רעסיורג א .טַײװ יד לַײמ
 טייק רעד ןופ ךיז טסַײר ,קירוצ ןוא ןיה עקטילאק רעד זיב לדַײב
 ןייק ראפ עריומ טינ ךיא בָאה םייהדלאוו ןיא רעבָא ,ןקוצראפ ליװ ןוא
 ןוא קענאג ןפא ןפָאלעגסיױרא זיא עטסָאבעלאב יד זא ,טּפיוהרעד ,טנוה
 ץלא ןיא ,ןזיואב ךיז טָאה עדיירפ ןעוו .םיא ףא ןָאטעג יירשעג א
 רעד ,בוטש יד עפוג ,קענאג רעד -- ריא ןגעקטנא ןיילק רעייז ןרָאװעג
 -ּפשעצ עקידרעמוז ןיא ,לדיילק ןקַיכָאװ ןפא לטפָאק ןייא ןיא ,ףיוה
 טסָארפ ןקידנענערב ןפא ןענאטשעג יז זיא סיפ יד ףא ךעלכיש עטעיל
 ןעמ טוט ,ליאכ-סעשייא אזא טעז עמ זא .טקוקאב קַיור ךימ טָאה ןוא
 ,בייל א ןופ לָאק א עמאטסימ טָאה יז זא ,טכארט א

 -טנילרפטסאג .סדלימ ןוא סכייוו א טרעהרעד רעבָא ךיז טָאה לָאק א
 ןוא ןאמ ןטימ טנאקאב ןוא רעמיצ ןיא ןטעבראפ ךימ יז טָאה ךעל
 ןיא ךיז טנרעל רע .םייחא גָאט א ףא ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןוז ןטימ
 רעד .דָאװאז-טנעמעצ םאב לושירעקרעווטנאה רעד ןיא קסרעזָאָאלּפעט
 ,רעלטכיציפ א זיא רעריא ןאמ

 זיא'ס ןוא-- .טגָאזעג עדיירפ טָאה -- ,עשָאקשינ ךיז טבעל סע --
 ןלאדעמ ענרעבליז ןוא ענעדלָאג ןייק .ךיוא דעװָאק לסיב א ןאראפ ךָאנ
 ףראד ענעזנַארב א .ןאראפ זיא--ענעזנָארב א רעבָא ,טינ ךיא בָאה
 םוצ טיירדעגסיוא ךיז יז טָאה ---?וטסניימ יו ,ןענידראפ ךיוא ןעמ
 ,ןאמ

 ןפלָאהעג טינ ןבָאה סע .שיט ןפא םילָאכַײמ ןלעטש ןעמונעג טָאה יז
 ךיא בָאה סניקיגישטשיװ יד אב קיטימ ןכָאנ ןוא ,ןצכעגָאזּפָא ענַײמ
 ,לָאמאכָאנ ןסַײבוצ טזומעג

 -גוא טנעה עטוג עריא טימ עדיירפ טָאה -- ,סיוא טינ טכאמ'ס --
 ןעמ ףראד טסָארפ א ןיא -- ,ןטייווצ ןכָאנ לכַײמ ןייא רימ טקורעגרעט
 ,רעמ לָאמ ייווצ ןסע

 ןיא קעװא רעדיװ ךיא ןיב ,סנאמרעּפוק יד טימ ךיז טנגעזעגּפָא
 -סטעברא ןַײז ,ןעוועג טינ ךָאנ זיא רעלעּפ .גנוטלאווראפיטריוולַאק רעד
 "רעד ,ןרעמיצ עקירעביא יד ןיא רעבָא ,ןסָאלשראפ ןעוועג זיא רעמיצ
 ,קידעבעל ןעוועג זיא ,רעטלאהכוב רעד טציז סע ּוװ ,םענעי ןיא טּפױה
 טָאה ,ןעזסיוא ןטיול שטנעמ רעגנוי א רָאג ךָאנ ,סָאנַארגא-טּפיוה רעד
 ןעיורפ רָאּפ א טימ טענַײטעגנַײא קיציה סעּפע ןגעוו

 ,טסעומשעג ,רעביטש רָאּפ א ךָאנ ןיא ןַײרא ךיא ןיב טנװָא ןיא
 ןָאט קוק א לסיב א ןזיוואב ,ָא;ידאר ךרוד סַײנ עטצעל יד טרעהעג
 ךיא ןיב סובָאטװא ןטצעל ןטימ .רָאזיװעלעט ןיא טזַײװ עמ סָאװ
 ןרעַײפ ךעלערוש יד ןדנוװשראפ ןענַײז סע רָאנ יװ .ןרָאפעגקעװא
 -טקעלע יד ןענימ ךיז ןביױהעגנָא סנטַײװרעדנופ ןבָאה ,םייהדלאוו ןופ
 ,ןאשזדיבָאריב ןופ ןרעַײּפ עשיר
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 ןטקעיבַא ייווצ

 םעד ןגעקטנא "עלעגייפ, א טָאנקַאלב ןיא ךיא לעטש גָאט ןדעי
 .יד ,ךיז ןרעמ "ךעלעגייפ , יד .ןעװעג ןיוש ןיב ךיא ּוװ ,"טקעיבָא;
 ,םורא ךיא ייג טנװַא זיב ירפרעדניא ןופ .סיוא טינ ךיז ןעמענ ןטקעיבָא
 רעד ןיא ןוא דָאװאז-ןרָאטאמרַאפסנארט ןיא ןעוועג ךיא ןיב טנַײה
 ןיק רימ אב טפור דָאװאז-ןרָאטאמרַאפסנארט רעד .קירבאפ-לבעמ
 יו טקנוּפ ,ןעװעג טינ רע זיא ןטַײצ ענַײמ ןיא .סיורא טינ סעניורכיז
 רעד סיוגנעל טציא ךיז טיצ סָאװ ,סאג עצנאג יד ןעוועג טינ זיא'ס
 רעקראטש ,רענייש א יװ ,סאג יד טסילש דָאװאז רעד .עיניל-ןאבנזַײא
 ,ןרָאזיװעלעט וצ סרָאטאזיליבאטס ןוא ןרָאטאמרָאפסנארט יד .דרָאקא
 ןקידכערזימטלוװ םעניא רָאנ טינ ךיז ןעייגעצ ,סיורא טזָאל רע סָאװ
 ,טנאק

 טּפיוהרעד רעבָא ךימ טריפ ןאמרעכעלב עילע רעטיילגאב ןַײמ
 ןוא קנילפ .טינרָאג לַײװרעד ךָאנ טריצודָארּפ עמ ּוװ ,ןכעצ יד רעניא
 וצ ןרָאי טימ קָאש א ןעװעג ךָאנ טלָאװ םיא יװ טקנוּפ ,קידעבעל
 רעבירג יד רעביא ,ךעלקירב יד רעביא רעטלא רעד טגנירּפש ,עיסנעּפ
 -געראפ טשרָאקָא טָאה עמ סָאװ ,סוּפרָאק ןקיזיר םענופ ךעלגרעב ןוא
 -רָאק רעד ,ןעמארפוא ,טגָאז עילע יװ ,םיא ףראד עמ ןוא ןעיונ טקיד
 ןופ ךיז ןעוצ ןביורט עסיורג ןיולב ,טאטשעגסיוא טינ ךַאנ זיא סוּפ
 ,ךאד ןכיוה ןרעטנוא ,ןביוא

 עטאט ןַײז ,רעכעלב א זיא רע .סנאמרעכעלב ןענַײז ןביורט יד
 ,זַײװאב א זיא'ס .רעכעלב א-- עדייז רעד ןוא רעכעלב א ןעוועג זיא
 ַאי ןגעווטסעדנופ ןשטנעמ א ןופ עילימאפ יד טָאה לָאמשרעדנא ןא זא
 ,ןגָאז וצ סָאװ

 -עג םיא ןגעוו טָאה עמ .לסיב א ןיוש ךיא סייוו עיפארגַאיב ןַײז
 -גוטַײצ עכעלטנגעג יד ןיא ,גנוטַײצ רעקסווַאראבאכ רעד ןיא ןבירש
 -טפאשלעזעג סלא יװ ,ןביורט ענַײז טימ יוזא טינ רע זיא טמיראב .ןעג
 -עכייצראפ יד ןופ .קינכעט-סטיײהרעכיז רעד ןופ רָאטקעּפסניא רעכעל
 ןאראפ זיא טלעװ רעד ףא טניז זא ,ןעז וצ זיא ןציטָאנ ןוא ןעגנונ
 ,טאהעג טינ רָאזיװער אזא ךָאנ יז טָאה ,?יטסָאנסאּפָאזעב אקינכעט,

 רעד וצ ךיז ּפאכ ךיא ,ךעלטרעוו טימ ,סעמכָאכ טימ טיש עילע
 ,טָאנקַאלב ןכָאנ ענעשעק

 ---.פָא ךימ רע טלאה -- ,סערדא ןַײמ רָאנ טביײרשראפ לַײװרעד --
 ,ןעמאזוצ ןבַײרש רימ ןלעװ ,םייחא רימ וצ ןעמוק טעוװ ריא

 ,רעינעשזניא-טפיוה םוצ ןייגנַײרא רימ טעצייא עילע
 ,רימ וצ רע טגָאז -- ,זירּפרוס א ךַײא ראפ ןַײז טעוו'ס --
 יאק ןיא רעינעשזניאי-טּפיוה םוצ ןעמוקעגנַײרא ןיב ךיא יװ ךַײלג

 םאב .טייטשאב זירּפרוס רעד סָאװ ןיא ,ןענאטשראפ ךיא בָאה ,טעניב
 ךעלנע רע זיא סעּפע טימ .שטנעמ רעגנוי א רַאג ךַאנ ןסעזעג זיא שיט
 -לעז רעד ןוא ןייא זיא ןדייב אב .דלעפַײנ ןופ ןעניקביר ַײלָאקינ ףא
 סיוא טנכייצ סָאװ ,קורדסיוא ןא--םענָאּפ םענופ קורדסיוא רעב
 ,טעברא רעייז ןיא ענענָאטראפ ןצנאגניא ,ןשטנעמ
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 טימ ןָאט וצ ןעמ טָאה קיטקארּפ רעשיטנעדנָאּפסערָאק רעד ןיא
 "וועדייראב קראטש ןוא טרָאװ א ףא עגראק-- ןשטנעמ ענעדיישראפ
 סלא .ךיז ןופ ליפוצ ןיוש ןטלאה סָאװ ,עכלעזא ןוא ענעדיישאב ,עקיד
 רעבָא ,ךיז ןגעוו ןלייצרעד וצ טנַײפ ןשטנעמ טַײחרעמ יד טָאה לאלק
 ןטשרע םוצ ןפָארטעג ךיא בָאה ,שטיוועייווטאמ קראמ יװ ,ןשטנעמ אזא
 ,ןבעל םענעגייא ןַײז וצ ןעגנאלאבנָא לָאז סָאװ ,טרָאװ בלאה ןייק ,לָאמ
 ,ןעלצסיורא ןבעגעגנַײא טינ רימ ךיז טָאה

 רע טָאה --?טעברא רעד וצ סעכַײש א ראפ סָאד טָאה סָאװ --
 ןעמונעג ךַײלג ןוא ןגיוא עטרעדנוװראפ רָאּפ א רימ ףא ןביוהעגפוא
 רעד ןרעװ טאטשעגסיוא טעװ סע יוזאיו ,ןאלּפ םעד ןרעלקרעד רימ
 | ,סופרָאק רעַײנ

 -אשזדיבַאריב יד טקידנעראפ טָאה ריא זא ,טרעהעג בָאה ךיא --
 טונימ עכעלטע ןיא ךיא בָאה-- ,לאדעמ רענעדלָאג א טימ לוש רענ
 ,םיא וצ ןעמונעג ךיז רעדיוו םורא

 ,קידנרעה טינ טכאמעג ךיז טָאה רע
 ןאמרעכעלב טָאה --?םיא אב טסוװװרעד ךאס א ךיז טָאה ריא ,ונ --

 -לאווראפידָאװאז רעד ןופ ּפערט יד ףא עגארפ א טימ טנגעגאב ךימ
 ץלא םיא ןגעו ךַײא לעװ ךיא ,שעפענסעמגא ןייק טינ טָאה -- .גנוט
 זיא עטאט ןַײז .ןגיוא ענַײמ ראפ ןסקאוועגסיוא ָאד זיא רע .ןלייצרעד
 ןרעינעשזניא-טּפיוה עטסגנִיי יד ןופ זיא רע .רעבַײרטיןטילּפ א ןעוועג
 -כעט, יד .םעכָאכ א ,רָאטקורטסנָאק רעטוג א רעייז ,ןאשזדיבָאריב ןיא
 ..ןאלפ ןטשרע ןפא םיא אב זיא ??יטסַאנסאּפָאזעב אקינ

 -ילּפמָאק יד אב ,ןדנעטסיוװּורּפסױא יד אב --- ןכעצידָאװאז יד ןיא
 -אּפא;סײװשַארטקעלע ןוא -ןעגָאטװא יד אב ,ןלעטשקרעװ עטריצ
 רימ ּוװ ,םוטעמוא יו ,עכעלטנגוי טַײהרעמ רעד ןיא ןטעברא --- ןטאר
 -עברא עגנוי יד ןופ סעילימאפ עקינייא ,ןַײז וצ ןעמוקעגסיוא ָאד זיא
 --רעלימ יוװ ,עילימאפ אזא ,לשָאמעל .טנאקאב רימ ןעגנילק רעט
 ,סנטאט ןַײז קנאדעג ןפא ףורא טמוק'ס .רעסָאלש א זיא רעלימ קעראמ
 -רעדניק םעניא ."ךיז ןטַײב סעריומשימ , לכיב טשרע ,סרעלימ יזוב
 -עכָאב טנוזעג א-- ,ןעקנעשאס ,ןוז סקעראמ ןעזעג ךיא בָאה ןטרָאג
 ךיז רע טָאה ,םייהא םיא ןעמַענּפָא ןעמוקעג זיא עמאמ יד ןעוו .לצער
 -צלעּפעגנָא ןא ךיז ןגָארטעגמוא ,טלעוו יד טרעקעגרעביא ,טעילוהעצ
 םעניא רָאדירָאק קע ןייא ןופ םישובלאמ עקידרעטניוו יד ןיא רעט
 םיא טעװ יז זא ,טגָאזעג טָאה עמאמ יד .ןּפאכ םיא לָאז עמ ,ןטייוװצ
 יד ןבָאה קורדנַײא ןסיורג סקירעביא ןייק ;ןטאט ןראפ ןגָאלקראפ
 יז זא ,ןעָארד ןעמונעג יז טָאה ןאד .טכאמעג טינ ןעשאס ףא רעטרעוו
 ןשטאּפ ןעמונעג טָאה שטאגנוי רעד .ןדייז ןראפ ןגָאלקראפ םיא טעוװ
 :סעקשטנעה יד ןיא ךעלטנעה יד טימ

 !ןדייז םוצ !ןדייז םוצ ליוו ךיא ---
 ,סעצנאשזדיבָאריב רָאד רעטירד רעד זיא עשאס
 ךיא ןיב ןטרָאג-רעדניק םענופ ןוא דָאװאז-ןרָאטאמרָאפסנארט םענופ

 ."טילקיזָאלראפעג ןופ קינכעט, 1
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 -יימ ןאּפש רעדעי רעדיוו ןיוש זיא ָאד .קירבאפ-לבעמ רעד ףא קעווא
 ןוא טציא זיא יוװ---ןכַײלגראפ טימ ,ןעגנורענירעד טימ ןדנובראפ רענ
 ןציז וצ דעװָאק םעד טאהעג ךיא בָאה לָאמא .רעִירפ ןעוװעג זיא יוװ
 -סיורא טָאה קירבאפ יד סָאװ ,ןלוטש רעניוו עטשרע יד ןופ םענייא ףא
 רָאטקעריד םאב טלמאזראפ ךיז טָאה סָאװ ,םעליוא ןשיװצ .,טזָאלעג
 רעבירעד ,רעטסגנירג ןוא רעטסגנִיי רעד ןעוועג ךיא ןיב ,טעניבאק ןיא
 ןטעב ךימ ןעמ געמ לוטש ןראפ ענַאקאס א ןָא זא ,ןטלאהעג ןעמ טָאה
 ןוא טקנאלבעג ןיורב-לעה טָאה לקנעב סָאד .םיא ףא ןצעזקעווא ךיז
 א ןיוש ןענַײז ,ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה ,ךעלסיפ יד רָאנ ,ןטכיולעג
 ,ךעלמורק וצ לסיב

 רעד טגָאזעגוצ טָאה -- ,ןעמוקלופראפ ךָאנ רימ ןלעוו ךעלסיפ יד --
 ,רָאטקעריד

 -עגסיוא ךימ טָאה סע ןוא ,טצעזעגקעווא טסיירד ךיז בָאה ךיא
 ייד א ,גנונעכייצראפ עגנאל א ןבירשעגנָא ךיא בָאה ךָאנרעד .ןטלאה
 ,לוטש ןטשרע םעד במאריפ

 ,לכיימש ןכייו א טימ טָאה -- ..לקנעב ןייא ןגעוו ןטַײז ןעצ --
 רָאטקאדער רעד ןַאטעג גָאז א ,רָאטװא ןגנוי םעד ןקידיילאב וצ טינ
 ןעוו ,ןבַײרשנָא וטסעװ ,עקרעדורב ,עשז לפיוו -- ,שטיוועקאזאק ךענעה
 ?ןענאוויד ,סעפאש ,ןשיט ןזָאלסיורא ןבייהנָא טעװ קירבאפ יד

 -ענרעטנוא עסיורג ײרד טציא טקינייראפ ?עריב , עמריפ-לבעמ יד
 טינ ,ןָאק עמ שטָאכ ,ןבַײרשאב טינ ךיא לעװ עיצקודָארּפ ריא ,ןעגנומ
 טימ טאמיק ןרילבעמסיוא ָאד ,סעמריפ-לבעמ ערעדנא וצ קידנעמוקנָא
 -ראפ ?ןרעדנוװראפ טימרעד ךיא לעװ ןעמעוו .עריד עצנאג א ץלא
 סעטעקאר ןיוש ןעִילפ סע זא ,רימ ףא ןרעדנוװ ךיז טעװ עמ ,טרעק
 -מָאק א טעז עמ ןעוו ,ןרעדנווװ וצ ךיז רעווש זיא ,ענַאװעל רעד ףא
 רעדנּוװ רעקיבייא ןייא .עפאש ענייש א ,רָאטאמרָאפסנארט א ,ןַײב
 עלא ןופ לאווק רעקיצנייא רעד זיא רע ,שטנעמ רעד -- ןאראפ זיא
 ,דרע רעד ףא רָאפ ןעמוק סָאװ ,םיסינ
 רָאטקעריד םאב זיא ,קירבאפ-לבעמ רעד ףא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעו }
 ,גנוטאראב א ןעוועג גנומענרעטנוא רעד ןופ

 "אב בָאה ןוא ,ןעיצראפ ךיז טעוװ גנוציז יד זא ,ןעזעג בָאה ךיא
 -סגנוטיירגוצ יד ןיא .ןכעצ יד רעביא ןייגכרוד ךיז לַײװרעד ןסָאלש
 טָאה ,רעטערב עטלבוהעג-שירפ ןלעבאטש טימ עטרעגלאווראפ ,ןכעצ
 -רעט םעניא ;עגַײט ןופ ,דלאוו ןופ ךעייר א ןָאטעג לציק א זָאנ ןיא
 טגנעה ,ץליהעג סָאד ךיז טנקירט ןסערּפ יד רעטנוא ּוװ ,ךעצ ןשימ
 ,ךרע רעקידגנילירפ טימ טקעמש סע ,עראּפ עטכַײל א טפול רעד ןיא
 רעבָא זיא ,םוטעמוא יװ ,רעכעליירפ .ןוז רעד ףא ךיז טמעראוו סָאװ
 טנעה יד ןיא ןַײרא טמוק לאירעטאמ רעד ּוװ ,ןכעצ-רעילָאטס יד ןיא
 ,עכָאלעמלאב םענופ

 קעווא ןענַײז רעטעברא ךאס א .טַײצ-קיטימ ןעוועג דָארג זיא סע
 ,טרָא ןפא ןסיבעגוצ ןבָאה עקינייא ,ךיקרָאגיקירבאפ רעד ןיא

 ןָאטעגפורא סָאװרָאנ טָאה עמ ןכלעוו ףא ,שיט םעַײנילגָאּפש א אב
 טימ קינרעװ ןרא רעילָאטס רעד טציז ,עגראצ יד ,קעד עקיכעלַײק יד
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 טעברא עכַָאּפשימ עצנאג יד .לקנאי ןוז ןטימ ןוא עינעה יורפ רעד
 ,קירבאפ רעד ףא

 ,ןעינעה ףא ןָא ןרא טזַײװ --- ,רימ בילוצ ןעמונעג יז טָאה עמ --
 יאּפ ןגיוב ןטײרּפשעגסױא םעד ףא טיורב עסיַײמסייב טדַײנש סָאװ
 ןיא ןטעברא ןלָאז בַײװ ןוא ןאמ זא ,טינ ךיז טריפ לאלכיב -- .ריּפ
 יוויוזא רָאנ .םייה רעד ןיא ןעמאזוצ ןענַײז ייז סָאװ ,גונעג .ךעצ ןייא
 ןעמ טָאה ,רימ טימ ךיז טנכער עמ ןוא רעטעברא רעטלא ןא ןיב ךיא
 טָאה עמ רָאנ יװ .ּפאנק ןעוועג ךָאנ ריא זיא .םאנסיוא ןא טכאמעג
 ןעמענ לָאז ךיא ,ןייטשוצ ןעמונעג יז טָאה ,ךעצ ןַײמ ןיא ןעמונעג יז
 ןעמענ טסייה סָאװ .ןסאלק ןביז טקידנעראפ טָאה רע ,ןעלקנאי ךיז וצ
 טעװ לגניי סָאד .יז טָאה טריפעגסיוא ?קירבאפ ןַײמ זיא'ס ?ךיז וצ
 ,דאירזאר א ןעמוקאב ןכיגניא ןיוש

 יעג טציא ןיוש םיא רע טלָאװ ,טלָאװעג טוג טסלָאװ וד ןעוו --
 םענעדירפוצ ןקיטומטוג א טימ ןָאטעג גָאז א עינעה טָאה -- ,טאה
 ןָאטעג טרעוו ץלא ,ןאמ םאב עייד א טָאה סָאװ ,בַײװ א ןופ לכיימש
 וטסָאה רעליש עדמערפ יד ראפ -- .ליוו יז יוװ ןוא טרינאלּפ יז יו ,יוזא
 ..דאירזאר םעד טעראטסעגסיוא ןיוש ךיז

 טעוװערעקראפ סגעוורעטנוא ךיא בָאה ,קירבאפ רעד ןופ קידנעייג
 ,סאגיםעכיילאיםעלָאש רעד ףא ךיז טניפעג סָאװ ,גאמרעווינוא ןיא
 יד ןגָארטעג ךיז טָאה גאמרעווינוא ןסיורג ןופ ןקָאטש עדייב רעביא
 עמ ּוװ ,לעטשעג םאב ."טאהעג ענעסאכ טָאה לקיציא ,, ןופ עידָאלעמ
 -ראפ ,עטנוזעג טימ ןדִיי רַאּפ א ןענאטשעג ןענַײז ,ןטאלּפ טימ טלדנאה
 ןוא ,עקניטסאלּפ יד ךיז טיירד סע יװ ,טקוקעג ,רעמענעּפ עטקיטניוו
 ;ּפָאק ןטימ טיירדעג

 ?ָאטינ זיא סרעַײנ ןייק --
 -ראוו, :טנעמיטרָאסא ןשידיי ןצנאג םעד ייז טיג ןרעפיוקראפ יד

 סיוא רימ טַײב , ,"םינַאטוכעמ, ,"רעדַײנש רעקנארק רעד, ,"סעקשטינ
 .?רעקיצנאווצ-ןוא-ףניפ א

 -גָאק ענייש יד ןיא ןטאלּפ יד קידנעמענ ,ןדִיי יד ןגָאז -- ,עליימ ---
 ,.ןעמוק ץינוצ ךיוא ןָאק "רעקיצנאווצ-ןוא-ףניפ , רעטלא ןא-- ,ןטרעוו

 עמעַאּפ עשיגַאגאדעּפ ןייא ךַאנ

 ןיבכ ןעוו ,ירפרעדניא .גָאס רעשיגָאגאדעּפ א רימ אב ןיא טנַײה

 ןיֹוש ךיא סייו טָאטש יד זא ,טכודעג רימ סָאה ,ןסיורד ןיא סיורא

 טעװ טנַײה זא ,טגַײצרעביא זיא סָאװ ,וועשיוט א ןופ ליפעג ןטימ

 ,ןטכענרעייא ןוא ןטכענ ןעזעג טָאה רע סָאװ ,עבלעז סָאד ןפערט רע

 סייו ךיא .סאג-ןינעל רעד רעביא ןריצאּפש טזָאלעג ךיז ךיא בָאה

 ןדעי סייווכ .טכודעג רימ ךיז טָאה יוזא ,ץלא טנכייצעגסיוא ָאד ןיוש

 ווו ,ךימ טנרָאװ סָאװ ,רעזַײװגעװ ןדעי ,רעווקס ןיא םיוב ןטיינשראפ

 -לטסאה רעד ןופ ןברָאק א ןלאפ טינ יידעק ,סאג יד ןייגכרוד לָאז ךיא
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 ירד רעדָא ייוצ יד טימ רעיומ ןדעי סייווכ .גנוגעוואב-ןסאג רעק
 ,ןעגנאגנַילרא

 םעד ןבעל ןיב ךיא ןוא ,סאג רעד רעביא וצפורא גנאג טונימ ףניפ
 ךיא .קעטָאללביב-םעכיילא-םעלָאש רעד ןופ רעיומ ןקיקָאטשיײװצ ןסַײװ
 ןופ קוק א רימ ףא ךַײלג ןעוט לויביטסעוװו ןיא .ןיחא ןַײרא ךיז ּפאכ
 א .,ןגיוא סמעכיילא-םעלָאש ,םעכָאכ א ןדִיי א ןופ ןגיוא ףעילעראב א
 ,טנאו עצנאג א טאמיק טמענראפ סָאװ ,דנעטס רעקיבראפ רעסיורג
 ןסיורג םענופ גנופאש רעד ןגעוו ןוא געווסנבעל םעד ןגעוו טלייצרעד
 -נוגָאזסױרא סמעכיילא-םעלָאש טכארבעג ןרעװ סע ,רעביײרשי-סקלָאפ
 יד ןגעװ טליצרעד טרעװ סע ,םיא ןגעוו ןעגנוגָאזסױרא יד ןוא ןעג
 ,רעכיב ענַײז ןופ ןשזאריט עקינָאילימליפ

 ,סָאד זיא רעוטיקעטָאילביב יד ןופ ןעוטפוא עטסגילק יד ןופ ענייא
 -עטס-רעכיב יד וצ רענעייל יד ןזָאלוצ ַיײרפ ןבױהעגנָא ןבָאה ייז סָאװ
 ,סיוא ךיז ךוז ןוא ,טסליוו וד לפיוו ,סערציוא יד ןיא ךיז לבירג .ןשזאל
 ,טנאה רעד ןיא סע ןעמענ ,ךוב סעדעי ןּפאטנָא .טסולג ץראה סָאד סָאװ
 א ןיא סערוש רָאּפ א טרָא ןפא ךַײלג ןענעיילרעביא ,ןָאט רעטעלב א
 -טנערּפ ענרעזַײא ףא עטעװעליסעגנָא יד ןיא ןכוז יו ,רעמענעגנָא ךאס
 ךיא טלָאװ ,טַײצ ןבָאה לָאז ךיא .ןגָאלאטאק יד ןופ ךעלטראק ךעל
 טנזיוט ןביז .רעכיב טנזױט ןצפופ טרעדנוה עלא ןיא טקוקעגנַײרא
 ,עשידִיי ןענַײז ייז ןופ

 ,ייזומ רעכעלטנגעג רעד זיא קעטָאילביב רעד ןופ ריט עטייווצ יד
 וצ ןלאב רעּפאנק א טציא ןיב ךיא ביוא ?ןייגילבראפ םיא ןעמ ןָאק יו
 -ראפ ןצנאג ריא טימ ,רימ וצ עגַײט יד טמוק ,עגַײט רעד ןיא ןייג
 -ָאס ,ןסקופ ,ףלעװ ,סרעגיט רערומא ןוא רעירוסוא יד טימ -- ןגעמ
 ,"קינליהָאמ, םעד רעלדָא םענופ -- לגייפ םינימ ךאס א .סערדיוו ,ןלָאב
 א ןיא טיירּפשעגסיױא ,טנעמאטסַאּפ ןכיוה ןפא קידנעייטש ,טָאה סָאװ
 -וואקוק עקישטניילק יד זיב ,לגילפ עקיטכעמ ענַײז זילרקבלאה ןסיורג
 --לקסיּפ סָאד ןפָא טלאה לאגיטכאנ א ,ןצלָאהקיּפ ,סעקנירדעק ,סעק
 ,דיל ןַײז ןעגניזסיוא טקידנעראפ טינ טָאה רע

 ןוא רעדליב ,סעיפארגָאטָאפ ןיא--- קָאטש ןטייווצ ןופ ןלאז יד ןיא
 ,טגגעג רעד ןופ געוו-סגנולקיווטנא רעד -- ןטאנָאּפסקע ערעדנא

 -סנבעל עקידנריר יד ןוא רעדליב יד--- זָאלג ןרעטנוא ,ןשיט יד ףא
 םיווּושִיי ענעדיישראפ ןופ ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ןביז ןופ סעטכישעג
 ןדלעה ןרָאװעג ןוא טנָארפ ןפא טַײצ-עמָאכלימ קעווא טנגעג רעד ןופ
 -אק שטיװָארטעּפ רעטָאיּפ -- ייז ןופ רענייא .דנאבראפנטעווָאס ןופ
 ןיא ןעמונעגלײטנָא טָאה ,עיָאקסנינעל ףרָאד םענופ וועשיוט א ,ןיקיג
 "רעב ןיא גאטסכַײר ןרעביא ןָאפ עטיור יד ןעגנעהסיורא ןוא ןבייהפוא

 ,ךי

 -וזאב יד ףא יוװ ,ןטאנָאּפסקע יד ףא יוזא טינ ןוא רָאנ טינ קוק ךיא
 ןיא ייז ןעעזרעד טפָא .עגנוי יד טּפיוהרעד ,ןטנאסרוקסקע יִד -- רעכ
 -סיוא רענעדירפוצ א ךיז טרעהרעד ןאד ,םענָאּפ טנאקאב א למער א
 ,יירשעג

97 



 ןקיטנַײה ןופ לפאצ רעד ךיז טליפ ייזומ רענאשזדיבַאריב םעניא
 סָאװ ,ןשטנעמ עבלעז יד ףערט ןוא סאג רעד ףא סיורא ייג ךיא .גָאט
 ןדנעטס יד ףא עטקיבייראפ טרָאד ןעזעג סָאװרָאנ בָאה'כ

 ןבעל ןוא ,ןיזאגאמירעכיב רעלארטנעצ רעד זיא ייזומ ןגעקטנא
 .ןעגנוטַלצ עכעלטנגעג יד ןופ ַײרעקורד יד ןוא סעיצקאדער יד -- םיא
 י-להיסגנוניוװ סערוש עגנאל עכַײלג ייווצ קעווא ךיז ןעיצ רעטַײװ
 ףא עװערעקראפ ןוא ףָאס ןזיב טינ ךיא ייגרעד ךעלנייוועג -- ,רעז
 זיא לָאמאטימ ןוא ,רעטַײװ קעװא ךיא ןיב טנַײה .סאגייקרָאג רעד
 ,טָאטש ןיא ןרעיומ עטסנעש יד ןופ רענייא רימ ראפ ןסקאוועגסיוא
 ,ץאלּפ קיטש א ַײרפ טזָאל ןוא טנורגרעטניה ןיא לסיב א טייטש רע
 םירעכָאב ךאס א .ןטַײז עלא ןופ ןקוָקנָא רעסעב ןענָאק םיא לָאז עמ
 יג ךיא .עדַײבעג רעד ןיא ןַײרא ןעייג ןלעפטרָאּפ טימ ךעלדיימ ןוא
 טייג סע ,ליטש ןזיא ןרָאדירָאק עקיטכיל יד ןיא .ייז טימ ןילרא ךיוא
 ,דעמיל א

 טפאשטנאקאב ןַײמ ןָא ךיז טבייה ,לוש רעשיגָאגאדעּפ רעד ןיא ,ָאד
 טפור טָאטש ןיא ,ןיינ ."גנילַרד ןשיגָאגאדעּפ , ןקידריוקרעמ א טימ
 ןָא ייז ךיא ףור יוזא .ןגָאגאדעּפ עװעשָאכ ַײרד יד ,יוזא טינ ייז ןעמ
 .יװ ,םעד טיול ,ןרעטקאראכ יד טול ענעדיישראפ ץנאג .ךיז ראפ רָאנ
 ךיז יז ןלעטש ,ןבעל סָאד טגיילעגפיונוצ ךיז טָאה ייז ןופ ןדעי אב
 טימ קעַײרד א יװ ,טנעקאב ייז טימ ךיז בָאה ךיא טניז ,רָאפ רימ
 ,לושדעפ רעד ןופ רָאטקעריד זיא ענוװָאקאסיא עיליצ .ןעלקניוו עכַײלג
 עזָאר ,טאנרעטניאילוש ןופ רָאטקעריד זיא ענוװעלװָאקאי ערעוו
 .ןרערעל א *טעשָאּפ , זיא ענוװעיײסלָאמ

 עטכארטעגסיוא ןגעװ גנולייצרעד א ןבירשעג טלָאװ ךיא ןעוו
 ,ערטילאּפ עשרעבַײרש עצנאג יד גנאג ןיא ןזָאלעג ךיא טלָאװ ,ןשטנעמ
 עטוורּפעגסױא טוג ,עטלא עלא טצינאב ,בראפ ןייק טגראקעג טינ
 ענַײמ ןעגנערבוצנַײרא טינ ,ןטלאהעגנַײא ןַײז רעבָא זומ'כ ,ןטעטיּפע
 ךיא לעװ ,ייז ןגעוו קידנדייר .טַײהנגעלראפ ןיא ןדלעה עקידעבעל

 עיגרענע םאי א ."עיגרענע, טרָאװ סָאד ןצינאב ןביולרעד רָאנ ךיז
 ,סיוא טזַײװ ,זיא עיגרענע ןוא ,גנילַײרד ןשיגָאגאדעּפ םענופ טלדורּפש
 ,גנוי ןביללב ףא עלוגס עטוג א

 טימ ךיא בָאה ,טעניבאק ןיא ןענװָאקאסיא עיליצ אב קידנציז

 -עגעגסיוא גנאל ןופ א ןיוש טָאה יז זא ,טסּוװרעד ךיז גנורעדנוווראפ
 סָאװ ,רעקיטאמעטאמ א ,ןז םענעסקאוורעד א ךיוא ,רעטכָאט ענעב
 ,עימעדאקאיטפאשנסיוו רעד ןופ לאיליפ רעקסריביסָאװָאנ ןיא טעברא
 טקידנעעג טָאה יז ןעוו ,רָאי סָאד טינ ןיוש טקנעדעג ןיילא יז זא ןוא

 ,ןאמ ןטימ ןעמאזוצ זיא ןוא ,םוקינכעט ןשיגָאגאדעּפ רעקסנעלָאמס םעד
 ,ןאשזדיבָאריב ןייק ןרָאפעגקעווא ,רערעל א ךיוא

 עטסערג ןוא עטסעב יד ןופ ענייא זיא לושדעּפ רענאשזדיבָאריב יד
 ,עיצארעדעפ רעשידנעלסור רעד ןיא

 יוּפעד רענעזעוועג רעד זיא קעַײרד םענופ "לקניוו , עטייווצ סָאד

 יז ,רעזיילג ענוועלוװָאקאי ערעוו רסספ ןופ טעװָאס-רעביױא ןופ טאט
 ,ףוא ןעייטש רעדניק יד רעדייא ,רע;רפ טַײצ א טאנרעטניא ןיא טמוק
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 ךיז ןגייל רעדניק יד יװ ,םעד ךָאנ רעטעּפש טַײצ א קעווא טייג ןוא
 ןוא ןבעל טנאק רעקסווָאראבאכ ץנאג ןופ רעדניק רעטרעדנוה .ןפָאלש
 ,טאנרעטניא ןיא ךיז ןענרעל

 ,.טצעלוצ ןוא
 ןטשרע םעניא דעמיל א ףא עטראּפ רעטצעל רעד ףא ץיז ךיא

 -ניװ סעדעי .ייוצ רעמונ לושלטימ רענאשזדיבָאריב רעד ןופ סאלק
 לָאמנייק ךיז בָאה ךיא .טנאקאב טוג רימ זיא לוש רעד ןופ עלעק
 "אש ןייא טינ רָאנ ,ערעדנא טנרעלעג טינ ךיוא ,טנרעלעג טינ ןטרָאד
 "רעטנוא ,טנאה א ןגיילוצ רעהא ןעמוקעג ךיא ןיב קיטנוז ןוא סעב
 .ןעזעג טינ ןענארקבייה ןייק ךָאנ ןעמ טָאה ןאד .םייל ןוא לגיצ ןגָארט
 ןסעזעג ךיא ןיב ,קיטראפ ןעוועג ןיוש זיא ןעיניב רעד ןעוו ,ךָאנרעד
 עקאט ,ךיז טכאד ,סאלק ןטשרע ןיא דעמיל א ףא לוש רעַײנ רעד ןיא
 ,ןענוועײסַיַָאמ עזָאר רעבלעז רעד אב

 ,רעקיטכיל א ,רעמארעג א רעייז זיא סאלק רעד
 ןיא ךעלדיימ יד ,ךעלּפעק עדנָאלב ןוא עצראווש ךיז ראפ עז ךיא

 רעד ןופ טינ ןטלאה ךעלגנַיי יד ;ךעלכעטראפ טימ ךעלדיילק עניורב
 א טימ ךעלקאשזדיּפ טגָארט עמ ,סעקרָאיטסאנמיג יד -- עדָאמ רעטלא
 ."עסיורג יד אב יו, ,סענעשעק ךאס

 רענייא .ןרערעל רעטסעב רעד אב עליפא רעדניק ןענַײז רעדניק
 ,עטראּפ רעד רעטנוא ןכוז סעּפע טמענ רערעדנא רעד ,ךיז טכארטראפ
 -פוא ןוא ּפָאק םעד ןעיירדוצסיוא לָאמאטימ ךיז טליווראפ ןטירד םעדי
 רעטצעל רעד ףא טציז סָאװ ,ןשטנעמ ןפא ןָאט קוק א רעמאזקרעמו
 .עטראּפ

 ;ןעגנוקרעמאב טַײצ וצ טַײצ ןופ טכאמ ענוװעײסיַאמ עזָאר
 ,ןעיירד וצ ףוא ךיז רעה ,ןיקנָאיּפָאק עװָאװ ---
 ,רעטצנעפ ןיא ןעזרעד סניוזא וטסָאה סָאװ ,םיסוי קירעלאוו --

 ,ןרעה ןלעװ רימ ,לייצרעד
 ,סאלק ןופ סיורא דלאב טסעװ וד ,ןאמדלעפ עירָאב --
 ,ןעגנוקרעמאב רעמ טנידראפ סיוועג בָאה ךיא .עדיומ ךיז ןיב ךיא

 סָאװ ,ןָאט גערפ א ךימ לָאז ענוועיײסלָאמ עזָאר ןעוו .רעדניק יד יו
 .ןרעפטנע וצ סָאװ טסּוװעג טינ ךיא טלָאװ ,טגָאזעג טשרָאקָא טָאה יז
 טפראדעג טלָאװ ךיא ,דעמיל םענופ םעדָאפ םעד ןרָאלראפ בָאה ךיא
 ןזיב בייהנָא ןופ ,דעמיל רעד ,טייג רע יוזאיו ,ןענעכייצראפ יונעג
 ןענאמדלעפ ןגעוו ,ןעמיסוי ןגעוו רָאג ךיא טכארט םעד טָאטשנָא .ףָאס
 ןָא טפור ןרערעל יד עכלעוו ,םיסיידנוק ערעדנא יד ןגעוו ןוא
 םענעי ,לקינייא ןא סנאמדלעפ בייל טינ ,ךיא טכארט ,עירָאב זיא יצ |
 יד ןופ רענייא זיא סָאװ ,עשטשיבערגָאּפ לטעטש ןופ סנאמדלעפ בייל
 ענעסאכ ירפ רעייז טָאה רע ?ןאשזדיבָאריב ןייק ןעמוקעג עטשרע
 -קארט יד ןופ גנוניווונעמאזוצ רעד ןיא ןעוועג זיא ענעסאכ יד .טאהעג
 ,עצישואיַײנ ןופ לדיימ א ,ןעקנאכ רע טָאה ןעמונעג ןוא .ןטסירָאט
 ןסרוק-רָאטקארט יד ףא טנרעלעג םיא טימ ןעמאזוצ ךיז טָאה סָאװ
 -ַאריב ךאס א .טסאגוצ קלָאפרַאּפ םאב ןעוועג ךיא ןיב ןטכענ דָארג
 -קאב עכלעזא .רעזַײה ענעגייא ןבָאה ,עטלא יד טּפױוהרעד ,רענאשזדיב
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 ןיא ןאראפ זיא סָאװ ,רעמיציענאו א ,לשַאמעל ,יוװ ,ןטילקכעלמעװ

 -ביטש יד רעבָא ,ָאטינ ָאד ןענַײז ,ןרעיומ עסיורג יד ןופ עריד רעדעי
 ,ןסיורד ןופ טסַײװעג ןוא טעוװעקניטעג ,ןעזעגמורא טוג ןענַײז ךעלו
 עמ ןכלעוו ,וועשִיי רעצנאג רעד ,קינייװניא ךעלטימעג ןוא םעראוו

 ייה עכלעזא ןופ טייטשאב ,"רעקסוװָאסעעטמע, טציא זיב ךָאנ טפור

 ןופ רָאטקעריד רענעזעװעג רעד ךיוא טניוװ לביטש אזא ןיא ,רעז
 טקאהעג רע טָאה ,םיא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו .ןאמדלעפ בייל ס.ט.מ
 סָאװ ,עלעקנאבוק םעד ןיא גנוי-קידסעזא ןעזעגסיוא טָאה רע .ץלָאה

 יד טקעדראפ טינ טָאה ןוא ּפָאק ןפא טקורעגפורא ךיוה ןעוועג זיא

 ןוא ,בוטש ןיא םיא אב ןסעזעג ךיא ןיב ךָאנרעד .ןרעיוא עקידנעמאלפו

 יד ,ךעלטנגייא-- ןבעל ןַײז ןופ עטכישעג יד טלייצרעד רימ טָאה רע
 | ,ןאשזדיבָאריב ןופ עטכישעג

 ימָאק ןפא--.טכארטעג רעטַײװ ךיא בָאה -- ...םיסוי קירעלאוו...
 -ָאפיסָאי יװָאניז ךעצ ןשינאכעמ םענופ ףעש רעד זיא דָאװאז-ןענַײב
 טגערפעג ךיא בָאה ,דָאװאז ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .םיסוי שטיוו
 ,םיסוי םענעי ןופ װערָאק א טינ רע ןיא יצ ,ןשטיװָאפיסָאי יװָאניװ
 יד ןופ רענייא ןעװועג רָאיפניפ ןטשרע ןופ בייהנָא עמאס זיא סָאװ

 ןיא ךָאנרעד ,דָאװאז-רעגאלנפאצ רעװקסָאמ ןפא רעטעברא עטסעב
 -דיבָאריב רעד .דָאװאז ןקיזָאד םעד ןופ רָאטקעריד רעד ןרָאװעג רע
 ?ָאי, ףא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א טָאה םיסוי רענאשז

 רָאג טרעלקעג טָאה ריא זא ,ןעזעג טינ בָאה ךיא ,טניימ ריא --

 ןכָאנ טגָאזעג רימ ענװעיײסלַאמ עזָאר טָאה--?שרעדנא סעּפע ןגעוו

 ?עמעָאּפ עשיגָאגאדעפ עַײנ א טכארטראפ ריא טָאה רעשפע -- ,דעמיל

 םינייכש

 ידיבָאריב ןופ סרָאטארטסינימדא ענרושזעד יד ןלָאז ןבעל גנאל

 םעניא טקישעגנַײרא ייז ןבָאה געט ַײרד-ייווצ עדעי ,לעטָאה רענאשז

 טעצייעג לָאמא טָאה םעכיײלאיםעלָאש .טנאריטראווק םעַײנ א רעמונ

 ילרש יד טעצייעג עדאווא ךיוא טלָאװ רע .סאלק ןטירד ןטימ ןרָאפו

 ןרעמונ יד ןיא ךיז ןצעזאב טינ ,ןעגנורידנאמָאק ןיא ןרָאפ סָאװ ,רעבו

 ןופ ןייגסיוא טַײקיטראסיורג רעמאזנייא רעד ןיא ןָאק עמ ּוװ ,"סקויל,

 טפָאלש סע ןעוו ,טכענ עקידרעטניוו עגנאל יד ןיא טּפיוהרעד ,טעמוא

 ןַײז געמ ,לָאק ךעלשטנעמ א ןרעה ךיז טליו'ס ןוא טינ לָאמא ךיז

 טעװ ןיושראּפ רעד ,עשָאקשינ .ןרעװ וצ ביוט ,ַײרעּפָארכ א עליפא

 רעַײנ רעדעי .סעומש א ןּפאכ םיא טימ ןענָאק ןעמ טעװ ,ןּפאכפוא ךיז

 רעכיג סָאװ גנאלראפ רעד סיורג זיא'ס ןוא ,שינעטער א זיא שטנעמ

 טימ רע טלעטש סָאװ ,רע זיא ןענאוונופ ,רע זיא רע ,ןסיוורעד ךיז

 .סניוועג א רעבַײרש א ראפ רע זיא ,ןַײז טינ לָאז רע רעוװ .רָאפ ךיז

 גָאצרעה רעלעונרָאק םעד ןכָאש א טאהעג ךיא בָאה סעלסעמ ייווצ

 טמוק ,טקא ןטירד ןיא םיא טעדרָאמרעד עמ רָאנ יװ ."ריל גיניק, ןופ

 טיירג רע זיא ןאד ןוא ,ערעשטעוו ּפָא טסע ,לעטָאה ןיא ןפיול וצ רע

25--5 420 



 ,לבצנאמ רעקירָאילטימ רעטנוזעג א ,טכאנ עצנאג א ןדייר ןוא ןרעכייר
 יד זיולב ,ענירּפושט יד ,ןרעיוא יד ,זָאנ יד -- םיא אב סיורג זיא ץלא
 טכאלעצ ,עמכָאכ א סעּפע טנַאז רע ןעוו .עקנישטניילק ןענַײז ןגיוא
 טמוקאב ןאד .םיא אב ךיז ןערומשזראפ ןגיוא יד ןוא ןיילא ךיז רע
 ןכירטשיטכיזעג עלא ,ןעזסיוא ןשרעבַײװ ,ןכייוו ענדָאמ א םענָאּפ ןַײז
 ןיא .עָאנאה ןופ סוגסיוא ןייא רָאנ טבַײלב'ס ןוא טשיװעגּפָא יװ ןרעוו
 -עג ןַײמ ןגעקטנא ןפָאלשעג זיא רע סָאװ ,טכענ רָאּפ יד ןופ ךעשעמ
 ףראד שטנעמ א סָאװ ,ץלא טאמיק טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה ,רעגעל
 ,טסנוק-רעטאעט ןגעוו ןסיוו

 -ראפ רעכעלַײל עטיײרּפשעגסיױא-שירפ יד ףא טָאה םיא ךָאנ ךַײלג
 ,עילָאגנָאמ-טאירוב ןופ רעביג א ,טסיטראיקריצ א טרָא ןַײז ןעמונ
 יעד רע טָאה טפארק ןַײז .דוּפ קיסַײרד ןוא סקעז ףוא טבייה סָאװ
 ךָאנרעד .עקּפָאס רענאשזדיבַאריב רעד ןבעל בולק ןיא טרירטסנָאמ
 ,טעזרומא ןיא טנוװָא ןא טאהעג רע טָאה|

 י-טנאה עכעלטע טכאמעג רעביג רעד טָאה ןפָאלש ךיז ןגייל ןראפ
 רעבָא ,ןָאט ליּפש א ךיז סָאװ טימ ,ךאז עוויסאמ א טכוזעג ,ןעגנוביא
 ,ךיא ןעוועג ןיב רעמיצ ןיא ץעפייכ רערעווש רעקיצנייא רעד

 סעּפע ןזיוואב טעזרומא ןיא רע טָאה יצ ,טגערפעג םיא בָאה ךיא
 | ,ןעז וצ

 ץנאג א ,בולק םעד רָאנ--,טרעפטנעעג רע טָאה -- ,טינרָאג --
 םעד ןוא ,ונ ,עכעלגנע ןא לסיב א ,סעמע ,זיא עניב יד ,בולק רענַײפ
 ..ןארָאטסער ןטימ לעטָאה

 סע סָאװ ,ןשטנעמ ןקיזָאד םעד ןלייצרעד טלָאװראפ ךיז טָאה רימ
 ךאס א .טעזרומא ןיא לעטָאה א ןוא ןארָאטסער א ,בולק א טַײטאב
 ייז ערעדנא ביוא רעבָא ,טנגעג רעד ןיא ןאראפ ןענַײז םיווּוׁשַיי עַײנ
 ןופ ןעמיס א שטָאכ ןעוועג זיא סע ּוװ ,רעטרע ןיא ןעמוקעגפוא ןענ
 ןצנאגניא ןרָאװעג ןריובעג טעזרומא זיא ,לביטש א ,עקוַײה א
 ,טשיורעג טרָאד טָאה רומא רעטלא רעד ןזיולב ,טרָא קידײל א ףא

 רעד ,טקילגעג לאלכיב רימ טָאה טעזרומא ןופ ןטנאריטראווק טימ
 ,רעביג ןכָאנ ,טציא ,רעטעזרומא ןא ןעוועג זיא רענַײמ ןכָאש רעטשרע
 ןגָאז וצ יוזא ,סורג א ןטרָאד ןופ ןעמונעגּפָא בָאה ךיא ןעמעוו אב
 ןלאטנעמאדנופ רעטעזרומא ןא ןגָארקעגנַײרא ךיא בָאה ,ןקיטַײז א
 ,וועשיוט

 ןטראה א ןיא שטנעמ א טלעטשעגנַײרא ךיז טָאה רעמונ םעניא
 ןטציוושראפ ןפא טקורעגפורא ךיוה ,לטיה םעראוו א ,לצלעּפ םענעפָאש
 טלופראפ טָאה סָאװ ,ךעייר ןטיול .סעקשטנעה עסיורג ןיא ןוא ,ןרעטש
 ,רעפָאש א ןיא רע זא ,ןסױטשנָא טנַאקעג ךיז ןעמ טָאה ,רעמיצ םעד

 ,טלעטשעגרָאפ ךיז רע טָאה -- ,ילָאטאנא --
 -עג ןיא רע זא ,טסּוװעג ןיוש ךיא בָאה םורא טונימ עכעלטע ןיא

 רעטלא ןא ,לשרעה -- רענַײז רעטָאפ רעד .טעזרומא ןיא ןרָאװעג ןריוב
 ןיא עידָאלָאװ רעדורב רעד ןוא ,רעפָאש א זיא---רערעדנאוורעביא
 -עזרומא רעד ןיא ןטאט ןטימ טעברא ,ילָאטאנא ,רע .רעפָאש א ךיוא
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 ןעמליפָאניק טריפ עידָאלָאװ ,טפאשלעזעגיךיורבעג רעשינָאיאר רעט
 ,רעקינאכעמיָאניק רעד ךיוא זיא ןיילא רע ,רעפרעד יד רעביא

 ןרעפָאש יד ןַײרא ןעייג סע .רעקידלמוט ץלא טרעװ רעמיצ םעניא
 ןַײמ טימ ןעמאזוצ ןרָאפ ןצ ןעמוקעג ןענַײז עכלעוו ,ענַאלָאק רעד ןופ
 ,סעטכישעג ענעדיישראפ ןענַָאמרעד ןָא ךיז טבייה עמ .,ןכָאש םעַײנ
 ןייק עזַײר עדעי טָאה ,ןעועג טינ זיא געוו רעטוג ןייק ןעוו ,רעירפ
 טפערט טציא .שינעעשעג א סעּפע טימ ןקידנע טזומעג ךיז טעזרומא
 סע ,לגָאה א טימ טניוװ א ןיא ,ןארוב א ןיא ןַײרא טלאפ עמ -- ךיוא
 ווערע ,לָאמניײא .ןַײש עקיטכיל יד טינ טעז עמ זא ,טיירד ןוא טייוו
 ענעדיישראפ טעזרומא ןייק טריפעג ןטאט ןטימ ילָאטאנא טָאה ,רָאירלנ
 סנטסאק יד ןּפעלש וצ ןעמוקעגסיוא ייז זיא ,ןַײװ סנטסאק ,ןכאז עטוג
 -עג ןראפ סעסיוק יד ןביוהעג ךָאנרעד טָאה טעזרומא ץנאג .ךיז ףא
 .ןרעפָאש יד ןופ טנוז

 רעזדנוא טפראדעג ןעמ טלָאװ -- ,ילָאטאנא טגָאז -- ,ךעלטנגייא --
 ,וועשִיי ןייק טינ זיא טעזרומא .ןרעסערגראפ ןוא ןעַײנאב קראּפ-ַאטװא
 ,טָאטש עצנאג א ןיוש רָאנ

 ךיז ןעניגאב ילָאטאנא טָאה ,ךימ ןקעוווצפוא טינ יידעק ,ליטש
 ןעמונעג רעטצנעפ ןרעטניה טָאה ןכיגניא .סיורא זיא ןוא ןָאטעגנָא
 -עגפוא ךיז בָאה ךיא .רעטירד א ,רעטייווצ א ,רָאטָאמ ןייא ןעשזדוה
 עגנאל א טָאה ,טכאנ עיולב יד קידנדַײנשכרוד .ןָאט קוק א ןביוה
 ,געוו ןיא ןזָאלעג ךיז סענישאמ ענַאלַאק

 -ולבָא ןופ רעקינכעט א טניוװעג רימ טימ ןיוש טָאה ירפרעדניא
 ןפא טלייהעג ךיז טָאה סָאװ ,רענאבנזַײא ןא-- ןגרָאמ ףא ןוא ,עיׂשט
 -ךיבָאריב ןיא ןקידיילרעד וצ סָאװ טאהעג טָאה רע .רודלוק טרָארוק
 ,טלעטשעגּפָא געט ייווצ ףא ָאד ךיז ןוא ןאשז

 טָאה ריא ביוא---.טגָאזעג רימ וצ רע טָאה -- ,טרָארוק רעטוג א --
 . ..זָאילוקנורופ ,קנערק-ןרינ ,טידראקָאלמ ,טילוקידאר ,םזיטאמווער

 -עגרעביא םיא ךיא בָאה -- ,םינָאס ערעזדנוא ןבָאה סע ןלָאז --
 ,ןגָאלש

 ןופ רענשטָאװָארידנאמָאק א ןעוועג רעמונ ןַײמ ןיא זיא טצעלוצ
 -לטסניא ןא טקידנעראפ טָאה רעכָאב רעד .טסערטייוב רעקסווָאראבאכ
 יד טניוװ ןוא רָאי א רעכעה ןיוש רע טעברא ןאשזדיבָאריב ןיא .טוט
 -ָאב םעד ,טראעג טינ סע טָאה טסערט םעד .לעטָאה ןיא טַײצ עצנאג
 ןיא לָאמ ןייא ,סעמע .ןייר ןוא םעראוו זיא סע .טינ ךיוא---לרעכ
 ,ןטייוצ א ןיא רעמונ ןטלא ןַײז ןופ רעבירא םיא ןעמ טריפ שעדיוכ
 רענעי וצ רעבָא .קיבײא טרָאד טבעל רע זא ,ןעמוקסיוא טינ לָאז סע
 ןטלאהעג ןיש רע טָאה ,רימ אב טצעזאב םיא טָאה עמ ןעוו ,טַײצ
 ,ןאשזדיבָאריב ןיא עריד א ףראד רע .עריד א ןגעוו ןדייר ןייא ןיא
 טנװָא ןבלעז םעד .רענשטָאװָארידנאמָאק א ןַײז וצ ןסערעד זיא םיא
 ,עסַײמ יד זיא סָאװ ,ןענאטשראפ ךיא בָאה
 ןפָארטעג םיא ךיא בָאה ,רעמיצ ןיא ךיז וצ טכאנראפ ןעמוקעגנַײרא !
 ןטייווצ םוצ רענייא ןגיױבעגנָא .לדיימ א טימ ןציז לשיט ןקיצנייא םאב
 רעייז עדייב ייז ןבָאה ,ןדנָאלב םעד -- יז ,ןצראווש םעד -- רע ,ּפעק יד
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 ןא ָאד ןיב ךיא זא ,טליפרעד ,לאנרושז א ןיא טקוקעג םאזקרעמפוא
 םעד טיירדעגמוא ךיז בָאה ךיא .ןריצאּפש קעווא ךיא ןיב ,רעקירעביא
 ייז ,עבלעז סָאד טרעזאכעגרעביא ךיז טָאה ןגרָאמ ףא .טנװָא ןצנאג
 ןעמוקנַײרא ןַײמ אב .ןלאנרושז גראב א טרעטעלבעג ןעמאזוצ ןבָאה
 ןעוועג ,קיטנעק ,זיא ייז רָאנ ,ןייגוצקעווא ןביוהעגפוא ךיז ייז ןבָאה
 ךיז ייז ןלָאז -- ןסירעגסיורא ךיז טָאה רימ אב זא ,םענייניא טוג יוזא
 ..טֹרָא ןייא ןיא ןַײז ךָאנ ףראד ךיא ,רעטַײװ ןענעייל ןוא ןלַײא טינ
 ןופ ןרָאדירָאק יד רעביא טריצאּפשעגמוא גנאל ןוא קעווא ןיב ךיא
 סעדייא ןא ןעוועג ןאשזדיבַאריב ןיא ךיא ןיב טַײצ ןַײמ ןיא .לעטָאה
 ךיא סָאװ ,ןָאטעג עָאנאה רימ טָאה סע ..סעביל ענייש ךאס א ןופ
 אזא רענייא ךָאנ ןופ סעדייא ןא ןרָאװעג קידנליו טינ טציא ןיב
 ןבעל סָאד יװ ,עקיבייא ןא ןוא ,טלעװ יד יו ,עטלא ןא ,עטכישעג

 םענַײז ֹוצ ןעמונעג ךיז ןכָאש ןַײמ טָאה ,קעווא זיא לדיימ סָאד ןעוו
 עיניל ןייא ןייק זא ,ןרעווש ןָאק ךיא רעבָא ,ןעגנונעכייצ טימ טפעה א
 ,ןעזעג טינ ןַײז וצ ףראדאב'ס יװ רע טָאה

 לַײװ ,טיג ךיז טפָאלש םענייא .ןַײא טינ טַײצ א רימ ןפָאלש עדייב
 זיא רע לַײװ--ןרעדנא םעד ,רעקיצפופ יד רעבירא ןיוש זיא רע
 ,.קיצנאווצ ןופ רעטלע סָאװטע

 +צ 8 * 

 טבייה ענווָאנָאמָאלָאס עיליצ ןרעמארפוא יד ,ןענעגעזעג ךיז טַלצ
 -עג שוק ךיא .ןָאט שוק א סע לָאז ךיא ,סריא לקינייא סָאד רעטנוא
 עטרידנאמָאק עלא .ךעלקעב עטיור עלופ ענַײז ןיא עלעגנִיי סָאד קאמש
 ,לעטָאה ןיא טרעװ ךעלטסוּפ .רָאיײַײנ ווערע זיא סע .םייהא ךיז ןלַײא|
 ,שיילפקיסע ןא ןוא ןעלדנאמ טימ ךיוי א ּפָא ךיא סע לָאמ עטצעל סָאד
 ןופ רָאטקעריד םוצ ןייגוצנַײרא וויוכ ןַײמ ראפ ךיא טלאה ךַאנרעד
 -אמשעג רעד ראפ םיא ןעקנאדּפָא ןוא יקסווָארָאב רעטלא ןארָאטסערו
 .ןגיוא עטעגילדראפ יד רימ ףא ןביוהעגפוא םיוק טָאה רע .זַײּפש רעקו

 ,טלמרומעגסיורא רע טָאה -- ,טנוזעג וצ --
 ןיא ,יקסװָארָאב יו ,ןשטנעמ ןטרעמוראפ ,ןטגרָאזראפ רעמ א

 ןענארָאטסער ןופ ןרָאטקעריד ביוא זא ,סיוא טזַײװ .ןעניפעג וצ רעוושו
 יד ראפ ןטוג םוצ סע ןיא ,טגרָאזראפ ןענַײז ןוא קינייו ןעלכיימש
 | : ,רעכוזאב
 רע זיא ,ףיש רעד ףא עניטנעגרא ןופ ןרָאפעג ךָאנ זיא רע ןעוו -- ||

 -- ,ןאמרעכעלב עילע ךיז טעמכָאכ -- ,טעריוכשערָאמראפ ןעוועג ןיוש
 ..ןענערבוצ טעװ סעּפע זא ,טאהעג עריומ ןאד ןיוש טָאה רע

 טינ רָאג ןיוש סיוא טציא רימ טעז לאזקָאװ רענאשזדיבָאריב רעד
 .ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,קירוצ שעדיוכ א טימ יװ ,סיורג יוזא
 ןעיובפוא ףראד עמ זא ,ןטלאה סָאװ ,יד טימ םיקסאמ ךיא ןיב טציא
 ,ןקיטציא םעד ןרעטיירבראפ ,סעכָאּפאהלָאכעל ,רעדָא לאזקָאװ םעַײנ א
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 רעשפע טלַאוװ'ס .סעסאק יד אב ךעלגנע ,ןלאז יד ןיא ךעלגנע זיא'ס
 ייוזא ןַײז טינ לָאז ,קעװא טרָאפ סָאװ ,ןדעי אב ןעוו ,רעַײרפ ןעוועג
 טינ ךיז ןצנאגניא ןאשזדיבָאריב טָאה ךאז ןייא ןיא ,רעטיילגאב ליפ
 זיא גוצ ןופ ןעמוקנָא םוצ .ןטיילגאבסיורא ןוא ןענעגעגאב ןיא :ןטיבעג
 ,עבלעז סָאד-- טציא .ןשטנעמ ןופ ץראווש ןעוועג ןָארעּפ רעד לָאמא
 ןפיול ךיז ןזָאל ,ןָא טמוק גוצ רעד ןעוו .םאנסיֹוא ןייק טינ ןיב ךיא }
 ,ןשטנעמ לסיב שפיה א רימ טימ ןָאגאוו ןַײמ וצ

 בָאה ךיא -- .עשרָאטקודנָאק יד ךיז טרעדנוװ --- ?רימ וצ ליפיוזא --
 יז סָאװ ,עגושעמ זיא עשריסאק יד .ןעמעלא ראפ רעטרע ןייק טינ
 ...ןטעליב ליפיוזא טיג
 לּפערט ןטשרעבייא ןפא ייטש ךיא .רענייא רָאנ טָאה טעליב א ,ןיינ |
 טימ זיא רערעדעי .טנַײרפ ענַײמ ףא ?ענובירט, רעד ןופ קוק ןוא
 ןיילא יז ןטלָאװ ןוא ,ןאשזדיבָאריב ןיא טעוועדנופראפ ןעלצרָאװ עפיט
 רעד ערעדנא ראפ ןעװעג ייז ןטלָאװ ,רעבַײרש ןייק ןעוועג טינ
 ,ןענאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד ראפ לאירעטאמ רעטסעב

 ןעמונעגרעדנאנאפ ןבָאה ןרישזאסאפ יד .קיטכיל זיא ןָאגאוו ןיא
 יד ,ןֹוז יד טניײשעגנַײרא טָאה רעטצנעפ יד ןיא ןוא ,ךעלגנעהרָאפ יד
 ,ןוז עקידכערזימטַײװ עלעה ,עקידנעלב
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 ריביס ןיא טסאגו ןשעע

 למיוג ןשטנעב ףראד ךיא

 ,טָאנקָאלב רענר רעַײנ א טגיל ענעשעק יא
 ןיא ."ריביס, ןבירשעגנָא זיא לטַײז ןטשרע ןפא
 ןוא .עמָאכלימ רעד סייב ןעוועג ךיא ןיב ריביס

 ,ןיהא רעדיוו ךיא רָאפ טציא .עמָאכלימ רעד ךָאנ
 סָאװ ,ןרישזאסאּפ יד טראוורעד "ָאװָאדעדָאמָאד , טרָאּפָארעא ןפא

 ןאלּפָארעא רעד .טַײײקמענעגנָאמוא עסיוועג א ,קסריביסָאװָאנ ןייק ןעלפ
 ןעללפסיורא טעװ רע .גנוקיטעּפשראפ א טימ געוו ןיא ןזָאל ךיז טעוו
 ילרד רָאנ ,טעליב ןיא ןזיװעגנָא זיא'ס יװ ,טנוװָא ןיא רעגייזא ןַײנ טינ
 -יק סָאד ןעמעוו ,רישזאסאּפ א ןאראפ זיא סע ביוא .גָאטראפ רעגייזא
 רעד ןיא ,ךעלטנגייא ,סָאװ טימ .סע ךיא ןיב-- ,ּפאנק ץנאג טרעמ
 רעװָאשטאמלָאט םענופ רעגרע יָאװָאדעדָאמָאד , םָארדָארעא רעװקסָאמ
 םעניא ,ַאד ןיוש טינ ךיא ןָאק סָאװראפ ?קסריביסָאװָאנ ןיא םָארדָארעא
 ןוא ענעשעק ןופ טָאנקָאלב םעד ןעמענסיורא ,לאז ןקידלמוט ןסיורג
 ?רעה ךיא סָאװ ןוא עז ךיא סָאװ ,ןבַײרשראפ ןבײהנָא

 ךיא ןיב ,ןַײז טינ לָאז ךיא ּוװ .םוטעמוא רעבַײרש א זיא רעבַײרש א
 -אק יד ןרעגאלאב סָאװ ,ןשטנעמ יד ,גנורידנאמָאק רעשירעפעש א ןיא
 ןציז סָאװ לאז יד רעביא קעּפעג םעד טימ םוא ןעַײמש סָאװ ;סעס
 אב ךעלקנעב ענרעדָאמ עקירעדינ עגנירג יד ףא ךיז ןקילַײװגנאל ןוא
 ,ךעלטעבקנאב יד ףא ןגיל סָאװ ;ךעלשיט ענרעדָאמ עקירעדינ עגנירג יד
 למערד א ןפאכ ןוא טנעוו ענרעזעלג יד אב טלעטשעגסיוא ןענַײז עכלעוו
 ןעילפ וצ ןעמוק ןוא ּפָא ןעִילפ סָאװ ,סרענַײל יד ןופ שיורעג ןרעטנוא
 ענַײמ ץלא ןענַײז סָאד-- ,סעסארט-טפול עטנעָאנ ןוא עטַײװ יד ןופ
 ,רעבעגטיורב ענַײמ ןוא רעגרָאזראפ ענַײמ ,ןדנוק ענַײמ ,ןשטנעמ
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 ,ןכָאש ןטימ ןריפראפ ריבורּפ ןוא לקנעב ַײרפ א ףא וצ ךיז ץעז'כ

 טינ ,רעגַײװש א זיא רע ביוא .סעומש לקיטש א ,סטכער ןופ טציז סָאוװ

 --טרָאװ א .סקניל ןופ ןכָאש ןראפ ךיז ךיא םענ ,ןדייר וצ טגיילעגפוא

 טוט סָאװ ,זיא רע ןענאוונופ ,ךיז סיוורעד'כ ,רעהא -- טרָאװ א ,ןיהא

 ךיא ןוא ּפָא רימ טקילג לָאמ לפיוו .רע טילפ ןיהּוװ ןוא עװקסָאמ ןיא רע

 ךיא סייוו לָאמנײק טאמיק ,סעמע ,עטכישעג עוואקישט א ךיז סיוורעד

 טָאה'ס זא ,ןרעיוא יד ןיא ןַײרא טרעטיימורט ָאידאר יד ,ףָאס ריא טינ

 -םעדנעה טפיול רעלייצרעד ןַײמ ןוא ,"עקדאסָאּפ , יד ןביױהעגנָא ךיז

 ,קעווא םעדנעּפ
 טימ ךערּפשעג א ןריפראפ וצ זיא רימ אב ןעיניא רעטאקילעד א

 םעד ןכאמ וצ ןַײא ךיז טיג םיוק רעבָא .עגנוי ךָאנ ילברעד ,ןעיורפ

 . ךָאנרעד ןיוש טייג ,רעטרעװ רָאּפ עטשרע יד ןעיצסיורא ,בייהנָא

 -עב ךָאנ ןדייר לָאז יז ,טומ רעטנוא ביג ךיא ,טדער יורפ יד .רעגנירג

 א ןיוש בָאה'כ ןוא ,טרָאװ א ןַײרא ךיוא לעטש ,ןגארפ ביגראפ ,רעס

 טמוק סע .ןצנאגניא טינ רעדיוװ רָאנ ,ןשטנעמ א ךָאנ ןופ עיפארגָאיב

 ןוא ,טרָא ןַײז ןעמונראפ בָאה ךיא סָאװ ,ןיושראּפסנאמ רעד ןייג וצ

 ...ןבייהפוא ךיז זומ ךיא
 ,טנרָאפ עמאס ןיא--טרָא טוג א רימ אב זיא ןאלּפָארעא םעניא

 טעװ לריט סָאד ןעוו .עניבאק סרעילפ םענופ לריט םעד ןגעקטנא ךַײלג

 ,ןגנע ןַײז ןיא ,שזאּפיקע םוצ קוק א ןּפאכ ןענָאק ךיא לעװ ,ןענעפע ךיז

 .לגילטש ןקידנעלקניפ ,םירישכאמ ןוא ןטאראּפא טימ ןטעװעגיּפשעגנָא

 ,למערד א ּפאכ ןוא עלסערק ןַײמ ןופ לטנעוו ןכיוה םוצ ןָא ךימ ןעל ךיא

 -ונעג סעּפע ןאלּפָארעא רעד טָאה לָאמאטימ רָאנ .טוג ךיז טלמערד סע

 ָאלבאט רעד ףא .ּפָארא ןוא ףורא םיא טפראוו סע ,ןצנוק ןכאמ ןעמ

 יד טימ ןדניבוצ ךיז לָאז עמ זא ,טפירשפוא יד ןדנוצעגנָא ךיז טָאה

 טייג'ס ןוא ,עניבאק רעד ןופ לריט סָאד ךיז טנפע קישאר .סנעמיר

 יימ ,ךיוה .סעציילפ יד ןיא רעטפאלק א--ראווג א סיורא ןטרָאד ןופ

 ,ןגיובעגנָא קראטש ּפָאק םעד טלאה רע -- ,רעטעמ ייווצ יד אב עמאטס

 -אסאּפ יד ןופ עגארפ רעד ףא .עילעטס רעד ןיא םיא ןּפאלקוצּפָא טינ

 ,ןפָארטעג טָאה סע סָאװ -- ,ליומ ןטימ יװ ,ןגיוא יד טימ רעמ -- ןרישז

 ןרעדנא םעניא טדניוושראפ ןוא ?עקדאירָאּפ וװ ָאיסוװ, :רע טרעפטנע

 שזאפיקע םענופ רעטייווצ א סיורא טפיול םיא ךָאנ .רענַײל םענופ קע

 א ןיא ךיז ןרעק ייז ןעוו .לקניוו ןטייווצ םוצ ,ןיהא ךיוא ךיז טזָאל ןוא

 -יוז םרָאפינוא יד ,ןייר ייז אב טנעה יד ןענַײז ,קירוצ םוא טַײצ לקיטש

 -עגסיוא ןבילבעג זיא םענייא אב רָאנ ,רעירפ יו ,טצנאלג ןוא טרעב

 א ןופ גערב רעד -- ןטייווצ םאב ,לברא ןא ןופ טעשזנאמ רעד טרימש

 .ןדעי וצ טלכיימש ןוא ןָאלאס ןרעביא םוא טייג עסעדראויטס יד .זיוה

 טייג יוזאיוו ןוא ןעלכיימש ליפיוזא ןשטנעמ א וצ ךיז ןעמענ ןענאוונופ

 בייה א יוזא זדנוא טוט עלַײװ עדעי ןעוו ,לפאנק עכיוה יד ףא םוא יז

 -ימ א ןיא ןוא ,ןדיינאג ןקיטכיל ןיא ךַײלג ןע;לפ רימ זא ,וצפורא ףוא

 ןרעטצניפ ןיא רָאנ יו ,שרעדנא טינ --ּפָארא ןלאפ רימ ןעוט םורא טונ

 -םיוק רעד טגיל סע ּוװ ,ענעשעק יד טנאה רעד טימ ּפאט ךיא .םענעג

 ןַײמ "דנאלמייה שיטעוװָאס, ןיא ןיוש עז ןוא ,טָאנקָאלב רענעביױהעגנָא
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 ךיז גנערטש ךיא .למערירעיורט ןצראוושיטעפ א ןיא עילימאפ עצרוק
 ייש רעד ףא קוק א לָאמ טצעל א רָאטאנימויליא ןכרוד ןּפאכ וצ ןָא
 רימ וצ ךיז טרעטנעענרעד סָאװ ,דרע רעווָאיאמ ,רענירג ,רעביל ,רענ
 ןיוש טרעװ טָא ,ןיוש ןלאפ רימ ,אש .טַײשקלענש רעכעלרעפעג א טימ
 -דנוא רעלדָא ןקנארק ןיא ,םיא ןיא טנוזעג א ...רָאנ .עשאק עסעמע יד
 ןיוש ךָאנרעד ןוא למיה םוצ ןָאטעג גנורּפש א רעדיוו טָאה רע .ןרעז
 סיוא טזַײװ ,ןסאלעג וצ ןוא קיור וצ ןיוש רעשפע ,רענעסאלעג ,רעקַיור
 -עזָאלעגסיורא רעד טימ ןרעדינּפָארא ןעמונעג ,סעכיוק עטצעל יד טימ
 רעד טימ טריראב ךיז רעדער ענעמוג יד ןבָאה םעלָאשעב .יסאש רענ
 א רעביא טלקַײקעגקעװא ךיז ןוא ריא רעביא ןָאטעג פאלק א ,דרע
 | ,דלעפ ןעַײרפ קיטש
 ןוא טבעל עמ יבא רָאנ ,ןגיולפרעד טינ רימ ןענַײז קסריביסָאװַאנ וצ |
 ,טָאליּפ רעטשרע רעֶד סיורא ןעייג עניבאק רעד ןופ ...ץנאג זיא עמ
 ןענַײז ןעמעלא אב .טסידאר רעד ,ןאמרוטש רעד ,טָאליּפ רעטייווצ רעד
 זדנוא טגָאז עסעדראויטס יד .רעמענעּפ עטעווערָאהראפ ,עטציוושראפ
 זדנוא טעװ עמ -- ךאס ןייק טינ ןבילבעג זיא קסריביסָאװָאנ זיב זא ,ןָא
 ןכעלקילג א ןרישזאסאּפ יד טשטניוװ יז .ןסובָאטװא ףא ןריפּפָא ןיהא
 וצ עלעכיט סָאד וצ טגָארט ןוא סיוא טינ יז טלאה ףָאסעל רָאנ .געוו
 ,ןגיוא עטבראפעג ענייש יד

 געמ טציא--- .ןסיוו וצ קירעגַײנ רימ ןענַײז -- ?ןעשעג זיא סָאװ --
  ,ןגָאזסױא ןיוש ךָאד ןעמ
 טַײקינײלק א סעּפע ךָאנ זיא'ס ןוא ,טגאזטנא טָאה עניברוט ןייא --+ |
 ןביל ריא טימ רעדיוו ןיוש טלכיימש יז ןוא .יז טרעפטנע -- ...ןלאפעגוצ
 ,לכיימש ןשלדיימ ןכעלשטנעמ

 סאווק קנירט ךיא

 סיורא ףראוו ןוא םענ שטָאכ .ץיה דארג 29 זיא קסריביסָאװָאנ ןיא
 -ךלאק א ןופ יװ ,ץיה א םיא ןופ טגָאלש סע ,ןאדָאמעשט ןצנאג ןַײמ
 ,סרעטיווס ןוא ךעלבַײל עמעראוו טימ טּפָאטשעגנָא זיא רע -- ,ןוויוא
 גנירּפש ןוא קעווא ךיז ץעז ,סובָאטװא-ָארקימ א ןיא ןַײרא ךירק ךיא
 רעדייא ,ןייטש רעסעב ןיוש ,טילגעגנָא קידרעַײפ זיא לקנעב סָאד .ףוא
 .ןציז

 ןיא ןיב ךיא ,עגַײד ןייק טיג רימ זיא ,טרָאפ סובָאטװא רעד ןיהּוװ
 רָאנ ךימ רע לָאז ,סנַײמ זיא ריביס ץנאג ןוא ,ריביס ןיא גנורידנאמָאק א
 ,ןוז רעקידנטָארב רעד ןופ ןצישאב ךימ טעוװ סָאװ ,ךאד א וצ ןריפרעד
 ,ןיושראּפ קילדנעצ ןטלייצעג א ףא לקאכאס ,רעקשטיניילק רעד רעבָא
 ךיא ןיהּוװ ,טסייוו רע .ןריפ וצ ךימ ןיהּוװ ,ָאי עקפאד טסייוו סובָאטווא
 טלעטש רע .וו-שרעדנא ץעגרע רעדייא ,רעמ בערטש ךיא ּוװ ןוא ליוו
 טרָאפ רע ,טקעּפסָארּפ ןטיור ןפא-- טָאטש רעטנעצ ןיא ּפָא טינ ךיז
 -יק קיטש א ןַײא טגנילש ,רעיידראווג יד ןופ ץאלּפ םעד ַײבראפ ךרוד
 -טוג, א ּפֶא ךיגפא טיג ,ןדָאװאז עסיורג ענַײז טימ ןָאיאר רעוװָאר
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 עבמאד ריא טימ ,בָא ךַײט ןפא עיצנאטסָארטקעלעַארדיה רעד "ןגרָאמ
 ןענאדנופ ךיז ןעִיצ סָאװ ,ןטָארד ןוא ןלעבאק עקילָאצנָא יד טימ ןוא
 ךעלעקניוו עלא וצ סעּפולס ענרעצליה ןוא ןטשטאמ ענרעזַײא ףא קעווא
 ןוא רעטַײװ ץלא ךיז טגָארט סובָאטוװא-ָארקימ רעד .טָאטש רעד ןופ
 טניפעג סָאװ ,לטעטש ןשימעדאקא םעניא ןַײרא טרָאפ רע זיב ,רעטַײװ
 .קסריביסָאװָאנ רעטניה ךיז

 לעטָאה-ןָאטעב ןוא דזָאלג ןקיקָאטשטכא םענופ לויביטסעוו םעניא
 -- עשרָאטארטסינימדא יד .קַיור ,ליטש ,ליק זיא ?אנילָאד איאטָאלַאז
 ןיוש ,םענָאּפא ,טערושזעד יז -- ,ןגיוא עכעלטיור טימ יורפ ערעטלע ןא
 -טע גנוניוו א טימ טאטשאב טשרָאקָא טָאה --- ,דנאנאכָאנ סעלסעמ א
 -וצ טפיל ןיא ןדנוושראפ ןענַײז ייז ןוא ,טסעג עשידנעלסיוא עכעל
 ענַײמ גנאלרעד ךיא .ןענאדָאמעשט עכייוו עטנאגעלע ערעייז טימ ןעמאז
 -קרעמפוא ךרוד ייז טקוק עשרָאטארטסינימדא עדלימ יד .ןטנעמוקַאד
 א טוט יז ,ןסאּפ עשידנעלסיוא יד קירוצ טונימ רַאּפ א טימ יװ ,רעמאז
 ןייג ךיז טזָאל ןוא לקנעב ןכיוה םענופ ףוא ךיז טבייה ,ץפיז ןליטש
 א טָאה סָאװ ,רעמיצ ןקידסענייכש םוצ ןריא רעיראב םעד סיוגנעל
 7 ,"רָאטקעריד, :ריט רעד ףא לדליש

 רעכעלרע ןַײמ טָאה סָאװ טימ -- ,רימ ךיא טכארט -- ,רענַײמ טָאג,
 עמ סָאװ ,טקידניזראפ יוזא ךיז סאּפ *ענשטָארססעב  רעטנידעגסיוא
 ןאלּפָארעא רעד טָאה רעשפע יצ ?רָאטקעריד םעד ןזַײװ ןייג םיא ףראד
 .ףא ךעלנע טינ ןיוש ןיב ךיא זא ,רימ ןופ טלסיירטעגסיוא ץלא יוזא
 טרעקעגמוא ךיז יורפ יד טָאה םורא עלַײװ רעשּפיה א ןיא "?ןיילא ךיז
 רימ טָאה יז .ןצראה ןפא רעגנירג ןרָאװעג רימ זיא'ס ןוא ,לשיט ריא וצ
 ןבָאה ,טכוזעג טינ רָאטקעריד ןטימ ןעמאזוצ טָאה יז לפיוו זא ,טגָאזעג
 עמ ןוא רעמוני"סקויל, םענלצנייא ןא ןעניפעג טנַאקעג טינ ךָאד ייז
 א ךָאנ ןבָאה לעוו'כ -- ןָאזרעּפ ייווצ ףא רעמונ א ןיא ןצעזאב ךימ זומ
 ,םויזָאּפמיס רעסיורג א לטעטש ןיא טציא דָארג זיא סע ...ןכָאש

 א רענַײמ ןיא ןבירשעג לָאמא עליפא ןיוש בָאה'כ ,טנכייצעגסיוא
 ..רעמיצ א ןיא ןיילא ןַײז וצ ביל טינ רימ זיא'ס זא ,גנונעכייצראפ
 -גלא בָאה ךיא סָאװ ,ץנאראמ א ןאדָאמעשט ןַײמ ןופ סיורא םענ ךיא
 -אב ענַײמ ייז טימ ןַײז וצ דעבאכעמ יידעק ,עװקסָאמ ןיא טלדנאהעג
 -ארטסינימדא רעד וצ קעווא םיא גייל ןוא ,קסריביסָאװָאנ ןיא עטנאק
 רימ ףא טרעדנוווראפ ןוא טַײהנגעלראפ ןיא טוט יז ,לשיט ןפא עשרָאט
 טבַײלב .ענָאטאמ ענעדיישאב ןַײמ סָאװ ,ןדירפוצ ןיב ךיא רָאנ ,קוק א
 ,לקינייא ןא יצ דניק א טָאה יז ביוא .ןריּפאּפ עריא ןבעל ןגיל ריא אב
 טָאה יז ביוא ,ערייּפ רעטיציפעד רעד טימ ןַײז דעבאכעמ םיא יז טעװ
 ,..טנוזעג וצ ןסעפוא ןיילא יז לָאז-- טינ םענייק

 ריצאּפש א לעטָאה ןופ סיורא םורא ָאש רעבלאה א ןיא ןיב ךיא ןעוו
 ראפ עּפראכ א ןוא עשוב א ןעוועג ןיוש רימ זיִא ,לטעטש ןרעביא ןָאט
 טימ ןגעקטנא ןעגנאגעג רימ ןעמ זיא טירט ןוא טירש ףא .,וטפוא ןַײמ
 ..ןסאג יד ףא ייז טימ טלדנאה עמ ,ןצנאראמ סעקעשָאק

 ןופ גָאר ןפא .ךאז רעדנא ןא טציא ָאד זיא עריוכס עטיציפעד א
 ךיוא ךיז לעטש ךיא ןוא ,ייר עגנאל א טייטש טקעּפסָארּפ-םאי
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 ןיא עליפא ןעװ ,גָאט ןקידנעילאּפ אזא ןיא ,עקאט .קעווא ריא ןיא
 יד ןופ סנטָאש יד ןוא ,טנקירטעגרעביא ץיה ןופ דרע יד זיא דלאוו
 ,סנטָאש-דלאוו עצרוק יד ,יײז--,טילקליק ןייק טינ ןעגנערב רעמייב
 אזא ןיא ןָאק סָאװ זיא-- ,טַײקענשוד ןימ א סעּפע טימ ךיוא ןעמעטָא
 לפוק א ןעקנירטסיוא יװ ,רעסעב ןַײז גָאטאב ןקידרעגייזאַײרד ,ןסייה
 ?סאווק ןטלאק

 ירעד ךיא טכארטאב ,ענרעטסיצ רעשטנעבעג רעד וצ ךיז קידנקור
 טנעקרעד עמ ,עגנוי ןענַײז טַײהרעמ יד .רעבָאהביל-סאווק ענַײמ לַײװ
 ןיא ןעייטש סָאװ ,טַײל עטלא עכעלטע יד--,דרעב יד טיול ייז
 רעטלע ןזיא סָאװ ,שטנעמ א .טלָאגעג ןיירילאעדיא ןענַײז ,ייר רעד
 וצ טינ ,םענָאּפא ,ןיוש ךיז טניגראפ ,קיצנאווצ ןוא ףניפ רָאי א ןופ
 ןענַײז סָאװ ,עכלעזא -- םינימאהילָאק ןופ דרעב עז'כ .דרָאב א ןגָארט
 ןעלמעראב יז .ַײרד עצנאג רעשפע ןוא ,ייווצ ןוא ,רָאי א טלא ןיוש
 -עסקיוועג רעטעילָאכעגסױא םאזגרָאז ,רעטכידעג א טימ םענַאּפ סָאד
 ןָא טשרע ןבייה סָאװ ,רעגנאפנָא-ךעלדרעב ןאראפ ןענַײז סע ןוא .שינ
 עצרוק ןיא ןענַײז עכעלטנגוי ךאס א .ןקאב עלעדייא עגנוי יד ןקעדאב
 טפלעה א טאמיק ,טנרָאפ ןופ סעקנעשעק ייווצ טימ ןטרָאש -- ךעלזייה
 ךעלדיימ ןוא םירעכָאב עטלירבאב יד .ןלירב ןיא זיא ייר ןילמ ןופ
 ,טפעה א ןיא ,ךוב א ןיא ןַײרא לַײװרעד ןקוק

 ןיא טונימ עדעי ,סענעמאזקע יד ןעיײג ַײמ שעדיוכ ןביל םעניא
 רָאנ טינ ,סיוא טזַײװ ,טניווועג ןענַײז סָאװ ,סעקאיריביס יד ןוא ,רעַײט
 ףא ךיז קידנצלעמש ,ןרידוטש ןוא ןענרעל ,ץיה וצ ךיוא רָאנ ,טלעק וצ
 ,טנעה עטיור טימ יורפ א-- ןרעפיוקראפ יד רָאנ זיא טצישאב ,ןוז רעד
 בָאגסיױא-ץנימ םעד קידנבעגסיורא ,ךיז ןקייוו ןייא ןיא ןטלאה סָאװ
 ,לכעד םענעטנװַײל א רעטנוא טייטש יז ,רעלעט ןסאנ םענופ

 ,.ענעדיי עטנאקאב א ,טנאקאב ןַײז וצ סיוא רימ טעז עצינסאווק יד
 ןָאד יז טָאה ןעמעוו ,רעהא טכארבענּפָארא יז טָאה רָאירעטוג רעכלעוו
 לטעטש ןשימעדאקא ןטימ טפאשטנאקאב ןַײמ קעשייכ א ןיֹוש בָאה ךיא
 רָאנ ,ךיז ןדיירכרוד ,יורפ רעטלא רעקיזָאד רעד ןופ ןבייהנַא עקפאד
 -ונראפ רעמ א ןאראפ טינ טציא ,עמאטסימ ,זיא לטעטש ןצנאג םעניא
 ,ןיֹוש ךיז טּפאצ סָאװ ,ענרעטסיצ רעד רעטניה .ריא ןופ שטנעמ רענעמ
 ,ןּפאצ ןעמענ יז לָאז עמ ,טראוו סָאװ ,ענרעטסיצ א ךָאנ טייטש

 ןטנעָאנ א רָאג עקאט-- ןטנאקאב א ךָאנ ןיוש ךיא בָאה טָא רעבָא
 סאג רעד רעבינגעקטנא .,וערָאק ןכעלבַײל א ,ןגָאז ןָאק עמ ,ןשטנעמ
 ,לאטראווק ןצנאג א טמענראפ סָאװ ,עטנרעלעג יד ןופ זיוה סָאד זיא
 ,עקינָאמראה עטרעכעפעצ א יװ ,סיוא טעז ןעיניב םענופ דאסאפ רעד
 םעניא ןַײרא לקניוו ןפראש א טימ ךיז טעוועדלאפ טנאוו קיטש ןייא
 םעניא גנאגנַײרא עמאס םאב זיא סָאװ ,דלאפ םעניא טָא זיא ,ןטייווצ
 עשיפא רעד ףא ןוא ,עשיפא עסיורג א טעטסָאמעגנַײרא ךיז טָאה ,זיוה
 יד לעטשראפ ךיא ,טדנעלב ןוז יד .טערטרָאּפ סמעכיילא-םעלָאש זיא
 ,סעָאט ןייק טיג בָאה'כ זא ,ךיז ןגַײצרעביא וצ ,עינָאלד רעד טימ ןגיוא
 ןריושעג ץרוק ןוא סעצנָאװ עכעלטיירב ענַײז ,רע עקאט זיא'ס ,ןיינ
 ענַײז ןוא ,זָאנ רעד ףא טסעפ םיא אב ןציז סָאװ ,ןלירב ענַײז ,לדרעב
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 טקרעמאב טינ ךַײלג ךיא בָאה יוזאיו .רימ ףא ךַײלג ןקוק סָאװ ,ןגיוא
 ,?ןקילג רעקוועלירסאק , :עשיפא רעד ףא רעטרעװ עשידִיי עקיזיר יד
 -עג יד ןופ זיוה םעניא טלעטש לבמאסנא רעשידִיי רעדארגנינעל רעד
 ,"ןקילג רעקוועלירסאק ,, עטנרעל

 ּוװ .טנװָא ןטשרע םעד טנַײה ןעגנערבראפ וצ ּוװ ןיוש ךיא בָאה
 ןעגנערבראפ לעװ ךיא סָאװ ,ןכָאװ רָאּפ יד ףא יבשטָאכ רָאנ ןעמ טמענ
 ,טנאלאט ןוא ךעיוק ןשירעפעש לטסקיצנאווצ א ,לטנעצ א ,לטעטש ןיא
 יזא ןבָאה ךָאד לעװ ךיא ,םעכיילאיםעלָאש טגָאמראפ טָאה סע סָאװ
 ...ןבילרשאב וצ ליפ

 ?ענעסאכ יד ןַײז טעדו ּוװ

 -ַאלָאז, לעטָאה םאב ןארָאטסער רעד זיא ירפרעדניא רעגייזא טכא
 לָאז עמ ,קידלודעגמוא ןטראוו סָאװ ,ןשטנעמ טימ לופ "אנילָאד איאט
 קיצכעז יצ קיצפופ יד אב .קיטשירפ םעד ןעגנאלרעד רעכיג סָאװ ייז
 ןיא ךיז טנפע סָאװ ,םוִיזָאּפמיס םענופ רעמענלײטנָא יד ןציז ךעלשיט
 -ָאּפמיס רעד .עטנרעלעג יד ןופ זיוה םענופ לאז ןסיורג ןיא םורא ָאש א
 ןופ ּפָארא ךיא ןעייל ,יוזא טסייה רע זא ."ןָארעטסָאדלא, טסייה םוָיז
 טעיליּפשעגוצ רעמענליײטנָא ןדעי אב זיא סָאװ ,ןָאטעשז ןעיולב-לעה
 ,טסורב רעד וצ

 א טָאה סע .טַײטאב ןָארעטסאדלא סָאװ ,לסיב א ךיוא ןיוש סייוו'כ
 וצ ,ןעמזינאגרָא עקידעבעל ןיא ןסעצָארּפ עשיגָאלָאיזיפ יד וצ סעכַײש
 -מיס ןפא ."עיצערקעס רעכעלרעניא , רענעפורעגיוזא רעד ןופ סעדיוס יד
 -ַאדנע ,ןגָאלָאיזיפ ,רעקימיכָאיב ,ןגָאלָאיב ןעמוקעגּפָארא ןענַײז םוַיזָאּפ
 -נעל ןצרעפ ךָאנ ןופ ןוא דנאל רעזדנוא ןופ ןטסיצינילק ,ןגָאלָאנירק
 ןטרָאד ץלא טינ לעװ ךיא ,םוִיזָאּפמיס ןפא ךיוא ךיז ללא ךיא .רעד
 ,ךָאד ךיא געמ ןרעה ןוא ןעז רעבָא ,ןייטשראפ

 -אטימ סעלַײמ עלא טָאה סָאװ ,לשיט א ןארָאטסער ןיא סיוא ןיפעג'כ
 "אס טציז סע ,ןעמונראפ ןצנאגניא טינ ךָאנ סע זיא ,סנטשרע :לָאמ
 ןייק טינ לשיט עקיזָאד סָאד טנידאב ,סנטייווצ ;ןיושראּפ ןייא לקאכ
 ,רעקידעבעל ןוא רעוואוושז א רעייז -- טנאיציפָא ןא רָאנ ,עקטנאַיציפָא
 וצ לייטרורָאפ א סעּפע בָאה'כ רָאנ ,עקידעבעל ךיוא ןענַײז ךעלדיימ יד
 ,סנטירד ;טעקראּפ ןקישטילג ןרעביא ןּפאלק סָאװ ,לפאנק עכיוה ערעייז
 אב טציז סָאװ ,ןיושראּפ רעד עפוג טריסערעטניראפ עקאט ךימ טָאה
 -עפע רעד ווערע ,טציא זיא ןארָאטסער ןיא ןעמעלא אב .לשיט םענעי
 עליפא .גנומיטש עקידװעטמָאי א ,ענעביוהעג א ,םוַיזָאּפמיס םענופ גנונ
 לסיב א ןדייר ייז ןוא ,ןגיוא יד םעראוו ןטכיול ןדעוװש עטלאק יד אב
 ןדייר וצ טַײצ רעדנא ןא ןיא ,עמאטסימ ,ךיז ןביולרעד ייז יװ ,רעכעה
 עטעילאמכָארקעגנָא יד ןעלקניפ ןעמעלא אב ,טֹרָא ךעלטנפע ןא ןיא
 ןענַאטעשז יד ןוא ןטעשזנאמ לברא יד ןופ עטזָאלעגסיױרא יד ,סנגארק
 יװ ,ועטמָאי ןוא עכמיס אזא ,שינעלקניפ אזא רעבָא ,"ןָארעטסאדלא,
 -גיא טלקניפ ןוא טנַײש רע .טינ םענייק אב ךיא עז ,רעכָאב ָא-םעד אב
 ,סעילבָאלָאה יד טימ ןלירב עקיטנאקריפ יד ןופ ןבױהעגנָא--- ןצנאג
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 עלָאמש יד טימ טקידנעראפ ןוא ,ןרעיוא עניילק יד םורא ןּפאכ סָאװ
 רָאנ ,שיט ןרעטנוא טקורעגנַײרא טינ ןענַײז סָאװ ,ךיש יד ןופ רעזענ
 | ,טנרָאפ ןופ לסיב א טלעטשעגסיורא

 -רעד זדנוא טעוװ טנאָיציפָא רעד זיב ,ןטראוו ןוא ןציז רימ ןאמזלָאק
 ייסְלָאמ טסייה רע זא ,רעטראווטימ ןַײמ אב ךיז ךיא סיוורעד ,ןעגנאל
 ,קסראיָאנסארק ןופ ןרָאפ וצ רעהא ןעמוקעג ןטכענ זיא רע זא ,ןינוק
 ,רוטנאריּפסא רעד ןיא ,טוטיטסניא ןשיניצידעמ ןיא ךיז טנרעל רע ּוװ
 'ןרעקמוא ךיז קירוצ טעוװ רע ןעוו ,טונימ יד ןיוש טלייצ רע זא ןוא
 עטגָאזעגנָא יד ףא ןַײזַײב טינ טעװ רע .קסראיָאנסארק ןייק ,םייהא
 ,םויזַאּפמיס ןכָאנ ןעמוקרָאפ ןלעװ עכלעוו ,ןעגנולַײװראפ ענעדיישראפ
 טעװ רע ,םאי רעבָא ןרעביא ףיש רעד ףא ןרָאפ טינ טעװ רע
 ןפא ןציז טינ טעװ רע ,רעטאעטיערעּפָא ןיא לקאטקעּפס ןפא ןייג טינ
 טעװ רע .רעמענלײטנָא יד ראפ ןענעדרָאנַײא טעװ עמ סָאװ ,טעקנאב
 טָאה םוִיזָאּפמיס ןופ עמעט יד .קסראיָאנסארק ןייק ןע;לפקעווא ךַײלג
 רע רעכלעװ רעביא ,עיצאטרעסיד רעד ֹוצ סעכַײלש עטסטנעָאנ א
 רעהא ןרָאפ וצ ןטאדידנאק רעקסראיָאנסארק עלא ןופ ןוא ,טעברא
 ,,טציא דָארג ...םיא ןקיש ןסָאלשאב ןעמ טָאה

 א ןופ לטראקיָאטָאפ א רעטסַײט םענופ סיורא טמענ ןינוק יײסלָאמ
 ןַײמ ןיא סָאד, .לדיימ ןייש ןוא ליוו א ,רימ סע טזַײװ ןוא לדיימ
 ."ענעסאכ בָאה ךיא -- ,רע טגָאז -- ,עלאק

 -אכ רעד םורא זא ,ךיז ךיא סיוורעד ךערּפשעג ןקידרעטַײװ םענופ
 יז ,ץלעב ןופ טמאטש עלאק יד .קראטש ץנאג ןיוש ךיז טלמוט ענעס
 םיוויורק עריא .טוטיטסניא ןשיניצידעמ רעקסראיַָאנסארק ןיא טנרעל
 ןבעל םיוויורק ענַײז ,ץלעב ןיא ,ייז אב ןַײז לָאז ענעסאכ יד זא ,ןליוו
 -ריא ןיא ןעמוקרָאפ לָאז ענעסאכ יד זא ,ןעגנאלראפ ןוא קסטוקריא ןיא
 יד זא ,ןליוו קסראיָאנסארק ןופ ןטנאריּפסא ןוא ןטנעדוטס יד .קסטוק
 טגניז עמ יװ ,ןַײז לָאז סע ,קסראיָאנסארק ןיא ןעמוקרָאפ לָאז ענעסאכ
 ;דיל רעד ןיא
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 םָארָאדָאכ ןייג עקאט ּפָאק רעד ףראד רעכָאב םעד אב זא ,עז ךיא
 -עטסאדלא םוש ענייק ןעניז ןיא ןגיל טינ טציא םיא ןענָאק סע זא ןוא
 ,ןענָאר

 ןענַײז רימ .טקיטעּפשראפ לסיב א עדייב רימ ןבָאה םוִיזָאּפמיס ןפא
 גנוציז יד ןעוו ,עטנרעלעג יד ןופ זיוה םענופ לאז ןסיורג םעניא ןַײרא
 ןארקע ןפא .רעטצניפ ןעוועג זיא לאז ןיא .ןביױהעגנָא ןיוש ךיז טָאה
 ,ךעטסאּפ ןכָאנ ךָאנ טפיול סָאװ ,ןסּפעש עדאטס א ןרָאװעג ןזיוואב זיא
 טָאה רעגערטרָאפ רעד .ץלאז קיטש א טנאה רעד ןיא טלאה רעכלעוו
 ךיא ,שילגנע טדערעג טָאה רע .לעמעג ןפא טלטַײטעג עלעקעטש ןטימ
 -יפוא יד, ,גנוצעזרעביא יד ןרעה וצ לבַײרטרָא;דאר סָאד ןעמונעג בָאה
 זיא-- ,רעגערטרָאפ רעד טרעלקרעד טָאה-- ,סעַײכ ךאס א ןופ גנור

 .ענעסאכ א ןיא גנוגיוונעמאזוצ ןיא זדנוא אב ?
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 .טָא .ירטאנ גונעג ןאראפ זיא ןַײּפש רעייז ןיא יצ ,םעד ןופ קיגנעהּפָא
 יד טפיול ,ןסקיװעג יד ןיא ןאראפ קיצניװ זיא ירטאנ ביוא ,סָאװראפ
 רעד .ץלאז קיטש א טנאה ןיא טגָארט סָאװ ,ןאבאשט ןכָאנ ךָאנ עדאטס
 טקעדטנא זיא ,ירטאנ םעד םזינאגרָא םעניא ןַײא טלאה סָאװ ,ןָאמרָאה
 ".ןָארעטסָאדלא ןעמָאנ םעד ןעמוקאב ןוא 1952 ןיא ןרָאװעג

 עסיַײמסייב רעבָא ,רעיוא םאב לבַײרט סָאד ךיוא טלאה ןינוק יײסיָאמ
 / עלעטעטש ןַײמ, לדיל סָאד ןרעיוא יד ןיא עמאטסימ םיא טגנילק
 .ןעגנוזעג לָאמ ןייא טינ ןיוש םיא ,סיוועג ,טָאה עלאק ןַײז סָאװ ,"ץלעב

 -ימעס א ףא ,לטעטשמעדאקא ןיא ,ָאד טציא זיא רעטסעווש ןַײמ --
 -- ,רימ וצ טעשטּפעש ןוא ןָא ךיז רע טגייב -- ,רעקיטאמעטאמ ןופ ראנ
 ךעלדנע ןלעװ רימ ןוא ,ןדיירכרוד לָאמאכָאנ טנַײה ריא טימ ךיז לעוו'כ
 לָאז ענעסאכ יד יבא ,ּוװ סנייצלא ,ךעלטנגייא ,זיא רימ ...ןסילשאב
 ,ןַײז ןיוש

 ץראה סנשטנעמ א

 טימ עטנרעלעג לָאצ עסַיורג א ןאראפ זיא לטעטש ןשימעדאקא ןיא
 ןוא רעמ ןיא ייז ןופ רע ,ןגָאז וצ רעווש זיא סע .ןעמָאנ-טלעװ א
 "רע ןא ,טיבעג ןַײז ןיא ךעליימ זיא רערעדעי .טסּוװאב רעקיניײװ רעוו
 ןאראפ רעבָא ןענַײז סע ,.רעטסעקרָא ןכעלטפאשנסיוו ןיא לדיפ רעטש
 סרעדנוזאב זיא טַײקרעלוּפָאּפ רעייז סָאװ ,ןרוגיפ ַײרד לטעטש םעניא
 רעד ןוא רעקדוב ,וועיטנערוואל רעקימעדאקא יד ןענַײז סָאד .סיורג
 ,ןיקלאשעמ רָאסעּפָארּפ

 רעד ,ךראלרטאּפ רעד זיא וועיטנערוואל שטיוועייסקעלא לַיאכימ
 טָאה רע .לטעטש םענופ רעדנירג ןוא רעיוב רעטשרע רעד ,רעבײהנָא
 -אב םענופ טרָא ןקיטציא ןפא ןעוו ,רָאי 1957 םעניא ןזיוואב ָאד ךיז
 -עטָארטאביטינ ןעוועג ןיא רעטנעצ ןכעלטפאשנסיוו רעריביס ןטמיר
 ַאש ךָאנ ָאש ,גָאט ךָאנ גָאט ,ןָא טלמעד ןופ ןוא ,עגַײט עטלארוא ענ
 ןוא ןעמעלבָארּפ עטריצילּפמָאק עלא יד ןופ ןטימניא וועיטנערוואל זיא
 ,וועשִיי ןקיטראנגייא ןלופרילָאק אזא ןיא ףוא ןעמוק סָאװ ,ןגארפ עסייה
 -אקאביס, ןופ רעיוב יד ןוא רעוטסלדנאה יד ,רעדניק יד רעסיוא ,ּוו
 רעד ןופ טנעדיזערּפ-עציוװ זיא רע .עטנרעלעג עלא ןענַײז ,?יַָארטסמעד
 רעריביס רעד ןופ רעציזרָאפ ,עימעדאקאיטפאשנסיוו רעשידנאבראפלא
 -ידָארדיה םענופ רעריפנָא ,עימעדאקא-טפאשנסיוו רעד ןופ גנוליײטּפָא
 -עפעש ליפיוזא טימ טשטנעבעג םיא טָאה רוטאנ יד .טוטיטסניא-קימאנ
 רעכעלּפעשסיױומוא אזא טימ ,טנאלאט ליפיוזא טימ ,ןטַײקכעלגעמ עשיר
 ןאמ ןקירָאיקיצעביז םאב טקעלק סע ,טינ ערָאהנַײא ןייק ,זא ,עיגרענע
 ןיא ןַײרא טמוק ריא ביוא ןוא .ץלא ףא ןסיוו ןוא ,טומ ןוא ,ךעיוק
 ןטשרעטנוא ןפא ,ןטרָאד טעזרעד ריא ןוא טוטיטסניא זיא-טיניזכלעווא
 -לימעדאקא ןוועשָאכ םעד יװ ,ןרעדנא ןייק טינ ,לויביטסעוו ןיא ,קָאטש
 ףא טראװ סָאװ ,רעפָאש א רָאג ןיא רע ייהעלע ,וועיטנערוואל רעק
 רעד עקאט זיא רע .ןרעדנּוװ טינ ךילא סע לָאז זיא ,ןרישזאסאּפ ענַײז
 טָאה רע ,ךיוא עקאט רע טראוו ןטראוו ןוא ,ןישאמ ןַײז ןופ רעפָאש
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 ,טנַאמרעד ךיז טָאה רע ןעמעוו ןגעוו ,ןשטנעמ א ןפורסיורא ןטעבעג
 סעּפע ףעקייט םיא ףראד רע סָאװ ןוא ,טוטיטסניא םעד קידנרָאפַײבראפ
 טנאקאב טוג ןיא סיורג ןוא ןיילק .עצייא ןא ןבעג ,ןגָאזרעטנוא ,ןגָאז
 ףעלגנעל לופקורדסיוא ןַײז ,גוצנַא ןטעשָאּפ א ןיא רוגיפ עכיוה ןַײז
 ינעק םאי א ךיז טעילאווכ לשטיינק ןדעי ןיא -- ןשטיינק יד טימ םענָאּפ
 ,גנוראפרעד-סנבעל םאי א ,עמכָאכ םאי א ,ןשינעט

 יוצ ןעז ריא טעװ רעקדוב שטיװָאקציא שרעה רעקימעדאקא םעד
 רעבָא ןופ גערב םאב ,שזאילּפ ןפא ןגעלָאק ערעגנִיי ענַײז טימ ןעמאז
 םעניא רעטפָא ךָאנ ,"אװקסָאמ, רעטאעטיָאניק םעניא לָאמטּפָא ,םאי
 ןבָאה סָאװ ,טסעג יד ןטיילגאבסיורא רעדָא ןעמענפוא םאב ,לעטָאה
 םענופ רעריפנָא םעד ,םיא טימ ןענאקאב וצ ךיז דעֹוװָאק םעד טאהעג
 טעז ריא ביוא ןוא ,קיזיפ-ראעלקונ ראפ טוטיטסניא רעריביס ןטמיראב
 ענַײז ,סעמכָאכ ענַײז טרעה ריא ,םיא ןגעוו ריא טרעה ,ןרעקדוב טינ
 ,ליומ וצ ליומ ןופ םוא ןעייג סָאװ ,ךעלטרעוו

 -דנוא ןיא עטסרעלוּפָאּפ יד רעשפע -- ןָאזרעּפ ערעלוּפָאּפ עטירד יד
 -לללָאקינ ינעגוועי רָאסעּפָארּפ רעד זיא-- גנילילרד ןקידעװָאקעב רעז
 -יַס עטסטַײװ יד ןיא טרעהעג ןעמ טָאה םיא ןגעוו .ןיקלאשעמ שטיווע
 -אמ עטעשַאּפ .םיווּושִיי-עגַײט עטסנפרָאװראפ יד ןיא ,רעפרעד רעריב
 יד ןשוקסיוא טיירג ןענַײז ,ץראה סָאד םיא ראפ סיוא ןענייוו סעמ
 ,ענַײז טנעה עטשטנעבעג

 לָאז ילמעלאה ןוא ,ןשטיװעַײלָאקינ ינעגוועי ןעגנולקעגנָא בָאה ךיא
 ףראד ,גנורידנאמָאק רעשירעפעש א ןיא זיא עמ זא ...ןגָאז ןגיל א ךיא
 לידעק ,ןרעה ןוא ןעז רעמ סָאװ ,ןַײז םוטעמוא ןבערטש ,ךעלנייוועג ,ןעמ
 לטעטש ןשימעדאקא ןיא .ץונ א סעּפע ןעגנערב ךָאנרעד לָאז עזַײר יד
 ,ןוא ןטײקטמיראב לָאצ רערעסערג א טימ ןָאט דער א ךיז טליװ
 וצ ןָא גנילק ךיא ןעוו ,ןדירפוצ רעייז ךיא ןיב ,ךעלדנעטשראפטסבלעז
 עמ ,ןעמענפוא ךימ טיירג זיא עמ זא ,טרעפטנע עמ ןוא ,ייז ןופ ןצעמע
 -עמ וצ ןעגנולקעגנָא בָאה ךיא ןעוו ,רעבָא לָאמ סָאד .רימ ףא טראוו
 רע ביוא ,טראעג טינ ךימ טלָאװ סע זא ,עדיומ ךיז ךיא ןיב ,ןעניקלאש
 עציוי ןאד ךיא לעװ ,ןעמענפוא טינ ךימ ןָאק רע ,ןיינ זא ,ןגָאז לָאז
 סָאװ בילוצ ,עקאט ,ןייר ןַײז טעװ ןסיוועג ןַײמ ןוא ןיילא ךיז ראפ ןַײז
 ףוא טדַײנש עמ יװ ,ןקוק ןפיול ,ךיא יװ אזא ,דיי רערעטלע ןא ףראד
 -דנימ א ,רעסעמ ןטימ ריר אזא טינ ,ןטסאקטסורב םעד ןשטנעמ א אב
 ןיײד טימ ,עלעשטנעמ ביל ,ךיז ןגעזעג ,סיוא ,קיטראפ ןוא ,סעָאט רעטס
 וצ ןיהּוװ ,גנעג ערעדנא ליפ ךָאנ ךיא בָאה ,לטעטש ןיא ,ָאד .לטלעוו
 רעסיוא ,ןכוזאב ףראד ךיא עכלעוו ,ןטלאטשנא ערעדנא ךאס א ןוא ,ןייג
 ,קינילק ערעלוּפָאּפ סניקלאשעמ

 ךעלטפעשעג שיגרענע ןא טרעהרעד ךיז טָאה לבַײרטיןָאפעלעט ןיא
 זא ,טניימעג שטיװעַײלָאקינ ינעגועי טָאה טשרעוצ ,לָאק שלבצנאמ
 -עג לדייא רימ רע טָאה ,שיט-עיצארעּפָא ןפא ןגייל ךיז ליוװ ןיילא ךיא
 -רעד ךיז טָאה רע ןעוו .ייר רעד ןיא ןבַיײרשראפ ךיז לָאזכ ,טרעפטנע
 טָאה ,"סָאד טכאמ רע יוזאיוו, ,ןָאט קוק א טעשָאּפ ליוו ךיא זא ,טסּוװ
 ,רע טגָאז ,טקילגעגּפָא רימ טָאה סע .ןעמוק ףעקייט ןטעבעג ךימ רע
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 -עּפָא עטצעל יד רע טכאמ ,םורא ָאש רעבלאה א ןיא ,עקאט ןיוש טָא

 ןפלעה ,עילָאגנָאמ ןייק ןכָאװ ייווצ ףא קעווא טרָאפ רע ,ענַײז עיצאר

 טימ ןצונאב ךיז ףראד עמ יוזאיו ,ייז ןזַײװ ,ןגָאלָאידראק עקיטרָאד יד

 .רוטאראּפא רעשיניצידעמ רעטסַײנ רעד
 י-נאטס-ןשיװצ א טָאה ,קינילק רעד וצ טרָאפ סָאװ ,סובָאטװא רעד

 ןעוועג ווָארסָאד ןענַײז ןרישזאסאּפ יד ןוא ,טעטיסרעווינוא םעד --עיצ

 ןיא ןטלאהעג טָאה עמ .םלָאלאכ ןוא ןטנעדוטס :סעירָאגעטאק ייווצ ןופ

 ..קיגילק סניקלאשעמ ךיג זיא יצ ,ךיז ןגערפכָאנ ןייא

 יטינ ןַײז ןיא ןשטיװעַײלָאקינ ינעגוועי וצ ןעמוקעגנילרא ןיב ךיא

 -ארעּפָא ןיא ,ןטרָאד .טעניבאק ןטאטשעגסיוא-ןדיישאב רעייז ,ןסיורג

 -ראפ םעלא ףא ןעמוק טעװ רע ,וצ טיירג עמ ,ןיוש ןעמ טוט ,לאז-עיצ

 רע יװ ,ךעלזעגיוראב לסיב א ןעוועג םיא אב זיא םענָאּפ סָאד .ןקיט

 ,ןלירב יד ןיא ,ןגיוא יד ,טקידיילאב סַעּפע ןיא טליפעג ךיז טלָאװ

 טָאה ןיקלאשעמ .ךימ ןעזעג טינ ,ךיז טכוד ,רָאנ ,רימ ףא טקוקעג ןבָאה

 רעד ךיז טניפעג סע ּוװ ,ןזַײװ רימ לָאז יז ,רעטסעוושדעמ יד ןטעבעג

 ,ןגרוריכ יד ןופ ןצעמע ןבעגרעביא ךימ ןטרָאד ןוא ,לאז-עיצארעּפָא

 ,רעירפ ןופ טאהעג ךיז ףא ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,טאלַאכ םעד ץוכ
 -נוא יד ןדנובראפ ,קעּפלָאק ןסַײװ א ןָאטעגנָא ּפָאק ןפא טציא ךיא בָאה

 ןגיוצעגפורא ןוא דנאב ןטיירב א טימ םענָאּפ םענופ טפלעה עטשרעט

 .לוויטש ענעטנווַײל עיולב ךיש יד ףא
 טמוק עמ ןעװ ,ןגיוא יד ןיא ךיז טפראוו סע סָאװ ,עטשרע סָאד

 ךיז ןעֶלצ סָאװ ,ןרונש לָאצ עסיורג יד זיא ,לאז-עיצארעּפָא ןיא ןַײרא

 -סיוא ליד ןפא ןגיל ןוא םירישכאמ ןוא ןטאראּפא עטסנדיישראפ ןופ

 .טאטשראוו ןשירטקעלע ןא ןיא יװ ,ןעגנוטכיר עלא ןיא טײרּפשעג

 רעד ,רעטיילגאב ןַײמ טעצייעג רימ טָאה---"!סיפ יד רעטנוא טקוק;

 טָאה סָאװ ןוא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא סושער סעמעוו ןיא ,גרוריכ רעגנוי

 ,גיוא ןופ טזָאלעגסיורא טינ ןיוש ךימ
 -עּפָא יד ּוװ ,לאז ןטימניא שיט םוצ טריפעגוצ ךימ טָאה "ףעש, ןַײמ

 -עגנָא ןענאטשעג ןענַײז ןגרוריכ ַײרד .ןיקלאשעמ ןכאמ טעוװ עיצאר

 ןיא ןטינשעגפוא ןעוועג זיא רע ,ןטסאקטסורב ןטנפעעצ א רעביא ןגיוב

 טָאה ןארקע ןא ףא יוװ ,לסקא זיב לסקא ןופ טינ ריש ,טיירב רעצנאג רעד

 ,לכלַלנק-ץראה סָאד ,ץראה סָאד ,למעדעפ טסניד סעדעי ןעזעג ןעמ

 -סעילּפסיוא ךיז טלָאװעג ןוא ןפרָאװעגרעביא ןוא טשטילגעג ךיז טָאה

 ילצאּפ םעד זיא ּוװ .רעטלומ רעכאלפ א ןופ יװ ,טסורב רעד ןופ ןעק

 -עג זיא רע .ןענופעג ןכיגניא ןוא ןכוז ןעמונעג בָאה ךיא !ּפָאק סטנע

 -עגכרוד ילרפ א ,רעּפרעק םענופ טלײטעגּפָא רעדנוזאב יוװ יוזא ןגעל

 רעד .שיט קע ןטשרעדָאפ םעניא לעלָאכ ןלעוצעּפס א ךרוד רענעזָאל

 ָאװָאנאּפערעשט טָאטש רעריביס רעד ןופ ןאמערוועכ רעקירָאינצעביז

 ,ןפָאלשעג קִיור זיא
 ןָאק עמ ,טכאמעג ןענַײז עיצארעּפָא רעד וצ ןעגנוטיירגוצ עלא

 טזַײװ ,ןַײרא טמוק רע ןעוו .ןשטיװעלללָאקינ ינעגוועי ןפורנילרא ןיוש

 ךיא רעדייא ,רעכעה ךאס א ,לאז-עיצארעּפָא ןיא ,ָאד סיוא ךיז רימ רע

 -פוא רעד ךיוה םיא ןכאמ רעשפע .טעניבאק ןַײז ןיא ןעזעג םיא בָאה
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 יװצ ענעביוהעגרעטנוא יד טימ ּפָאק ןפא קעפלָאק רעטלעטשעג
 יד טימ לויטש ענעטנװַײל יד ,ןטניה ןופ ןוא טנרָאפ ןופ -- ןציּפש
 טעז רעשפע יצ ?ינק יד רעביא ענעגיוצעגרעבירא טַײװ ,סעװעילָאכ
 -נָא ןעייטש ןגרוריכ עקירעביא יד לַײװ ,ראפרעד ךיוה יוזא סיוא רע
 יז ןבָאה ןעמוקנַײרא ןַײז אב ןוא ןטנעלצאפ ערעייז רעביא ןגיובעג
 ?ףורא ןטנוא ןופ קוק א םיא ףא ןבעגעג עלא

 ענעמוג טנעה יד ןופ רעגניפ יד ףא רעפיײטש קידנעלצנָא שיגרענע
 -יודעג טָאה עיצארעּפָא יד .טנעלצאפ ןַײז וצ וצ רע זיא ,סעקשטנעה
 -עג א יװ ,ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא .טונימ ךעבלאה א טימ ייווצ טרע
 ןָאטעגּפָא ןיא טכַײל ןוא גנירג יוזא ,ךיג יוזא ?ץלא ןיוש ,רעטמייל
 רעדַײלש א ,ןטינשעגּפָא סעּפע !טעברא לקיטש עצנאג סָאד ןרָאװעג
 ,ןּפאכפוא ןיוש ךיז געמ רע .קיטראפ ןוא---לרעמע ןיא ןָאטעג סע
 ,רעלעפיץראה ןייק טינ רעמ ןיוש טָאה רע ,רעכָאב רעד

 ,טעניבאק ןיא ןעניקלאשעמ וצ ןַײרא רעדיוװ ךָאנרעד ןיב ךיא ןעוו
 רעטכאדעג רעצנאג רעד אב שטיװעַײלָאקינ ינעגוועי ןגעווטסעדנופ טָאה
 -עגנָא ןוא סאלב ןעװעג זיא םענָאּפ סָאד ,דימ ןעזעגסיוא טַײקגנירג
 ,טגנערטש

 יץראה ףא טדַײל טילהשטנעמ רעד ןופ טנעצָארּפ ןייא לקאכאס --
 -יזָאד רעד רעבָא -- .רימ וצ ןפורעגנָא ךיז ןיקלאשעמ טָאה -- ,ןרעלעפ
 ,ןשטנעמ ןָאילימ קיסַײרד רעבירא ךיוא טפערטאב טנעצָארּפ ןייא רעק
 ,גָאט א סעיצארעּפָא סקעז ןעמ טכאמ ,קינילק רעד ןיא זדנוא אב ,ָאד
 טכא טכאמעג ןיוש רימ ןבָאה לקאכאס .טכאזןביז -- געט עקינייא ןיא
 | ,סעיצארעּפָא טנזיוט

 ךיא בָאה -- ?קעלייכ רעַײא ףא ךעלנעזרעּפ סיוא טלאפ לפיוו ןוא --
 ,טגערפעג

 א ןיא טעברא יד רעבָא-- .טרעפטנעעג רע טָאה -- ,טנזיוט ריפ --
 יוצ ץלא רעלרפ ןבָאה ןגרוריכ יד יװ ,ןעזעג טָאה ריא .עוויטקעלָאק
 עיצארעּפָא יד לפיוו ,רעגייז ןפא ןָאטעג קוק א טָאה ריא ןוא ,טיירגעג
 -לילק ערעדנא ןיא .טונימ רעבלאה א טימ ייווצ ?טרעיודעג טָאה עפוג
 טימ ייווצ -- ןעגנוטיירגוצ יד טימ ןעמאזוצ ,ָאש א יז טרעיודעג סעקינ
 ,ןסניוועג עסיורג ערעזדנוא ןופ רענייא זיא סע ּוװ טָא .ָאש רעבלאה א
 "וועג עדעי זיא ,רעסעמ ןרעטנוא ךיז טניפעג רע ןעוו ,ןשטנעמ א אב
 | ,רעַלט רעייז ךָאד טונימ ענענ

 יוצ רימ ןוא סערדא ןַײמ ןבירשראפ טָאה שטיװעײלָאקינ ינעגוועי
 ךיא .ןענישרעד גנאל טינ ָאד ןיא סָאװ ,ךוב ןַײז ןקישסיורא טגָאזעג
 ,עילָאגנָאמ ןייק עזַײר עכעלקילג א ןשטנּוװעג םיא בָאה

 רָאמוה ןוא קיזיפ

 -יװ טעוװ ,ןטכענרעייא ןוא ןטכענ יװ טקנוּפ ,טנַײה זא ,סיוא טזַײװ
 סָאד טעז ירפרעדניא ןופ ןיוש .רעסייה א רעיײיז ןַײז גָאט רעד רעד
 ןַײז ףראד'ס יװ ,ןירג-קיטפאז טינ ןוא שירפ טינ סיוא זָארג עקירעדינ
 טלָאװ רע יװ טארוקא ,ןדנּווושראפ זיא יוט רעד .ןגרָאמירפ-ײמ א ןיא
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 רעמייב עכיוה יד רעביא למיה רעד ןוא .זָארג ןפא טקיטכענעג טינ רָאג

 טלטשרעבעגסיוא זיא ןרעיומ יד ןופ רעכעד עכיוה יד רעביא ,דלאוו ןיא

 ןייא ןופ עליפא ןסיו טינ ליוװ ,טיולב ןוא טנַײש רע ,ןייר-קיטכיצ

 טירב יז ,עמאמ א לַײװרעד ,ןגעווטסעדנופ ,ךָאנ זיא ןוז יד .לדנקלָאװ

 יז ןעוו ,רעטעּפש לסיב א ןרעוװ יז טעװ עמאמפיטש א .טעלג יז ,טינ
 .ןטָארב ןעמענ ןוא רעכעה ןבייהפוא ךיז טעװ

 -עגסיוא רעטיירב רַעד רעביא ,לדלעוו ןכרוד ןעַײרדניא ןעייג רימ

 טוטיטסניא ןזיב לעטָאה םענופ ךיז טיצ סָאװ ,עקשזעטס רענעטָארט

 ,ןטימניא ךיא יג ,לטעטש ןיא טסאג רעד סלא .קיזיפ-ראעלקונ ראפ

 יטפאשנסיוו יד ,רעטיילגאב ייווצ ענַײמ ןעייג ןטַײז עדייב ןופ ןוא

 ,שטיווָאמארבא ַײסיא ןוא שטיװעייסיָאמ ןעלראמ ןטאדידנאק

 ןא ,רָאי קיצנאווצ ןוא טרעדנוה טקנוּפ טלא רימ ןענַײז ַײרד עלא

 ןבָאה טנאקאב .ןרָאי לקעּפ ןַײמ טפערטאב ןופרעד טפלעה א ךערע

 -ומשעג ךעלטימעג ,טנװָא םעד טכארבראפ ןעמאזוצ ,ןטכענ ךיז רימ

 -יטסניא ןיא ןעמענטימ יידעק ,רימ וצ ןַײרא ייז ןענַײז טנילה ןוא ,טסע

 ןגָארטרָאפ ןטלאה ןלעװ סע .ראנימעס ןפא ןטרָאד ןַײזַײב לָאז ךיא ,טוט

 טוטיטסניא ןיא ךיא לעװ ,םעד ץוכ ,רענאידניא ןייא ןוא רענַאּפאי ריפ
 ,רעקדוב רעקימעדאקא ןטימ ןענעקאב ךיז

 רענעטלאהעגקירוצ אזא ןּפיל יד ןופ ּפָארא טינ טייג ןענעלראמ אב

 יד ,עקידכעלַײק םיא אב ןענַײז ןקאב יד ,לכיימש רעקידוועשויעמ

 יד ןוא דייר יד ,דילָאס ןיא רע .טמעקעגוצ טאלג---רָאה עצראווש

 רע ,וויסנאּפסקע זיא ליסיא עגעלָאק ןַײז .ענעטסָאמעגּפָא ןענַײז ןטסעשז

 לָאמ לפיוו ,ןבָאה רע לָאז רָאי עטוג ליפ יוזא ןוא ,רעגָאמ ,ךיוה זיא

 טדער ןדייר .דייר יד ןגָאלשעגרעביא רעוואכ ןַײז ןֹוא רימ טָאה רע

 ,ץיה ךאס א טימ ,ךיג רע
 ירעוואכ א ףיונוצ ךיז טצלעמש ,ןבעל םעניא טפָא טפערט סע יו

 -ילז סָאװ ,ןשטנעמ עכלעזא ןשיווצ דָארג טפאשטנילרפ עסייה ןוא טפאש

 טפלעה סע .רעטקאראכ ןוא רוטאנ רעייז טול ענעדיישראפ ץנאג ןענ

 ענעדיישראפ יד ףא טלאפ סָאװ ,לריוג רעמאזניימעג רעד וצ סיוועג ָאד

 ןוא ןעלראמ .טראיסנבעל ןוא טעברא עמאזניימעג רעייז ,סיוא ןשטנעמ

 ,ווָאטאראס ןיא טוטיטסניא ןא םענייא ןיא טעבראעג רער ןבָאה ַײסיא

 -ללז ייז .שעפענסעמגא ךאס א ןוא דיירפ ּפאנק טאהעג יז ןבָאה ןטרָאד

 -ייווצ ,ןגרָאז ,ךעלנייוועג ,ןוא ,לטעטש ןיא רעהא ןרָאפעגרעבירא ןענ

 ייורג ןוא דיירפ ךאס א ךיוא רעבָא ,קיניײװ טינ ָאד ךיוא ןענַײז ןעגנולפ

 ײז רעכלעוו טימ ,עירָאטארָאבאל עשיזיפָא;דאר יד .גנוקידירפאב עס

 ּפָא טינ טייטש ,(ףליהעג רעד זיא ילסיא ןוא ,ףעש זיא ןעלראמ) ןָא ןריפ

 -ליטסניא רעצנאג רעד טעברא סע ןכלעוו טימ ,םטיר ןוויסנעטניא םענופ

 | ,קיזיפ-ראעלקונ ראפ טוט

 ,טוטיטסניא םענופ סוּפרָאק-טּפױה טנרָאפ ןופ רעטקורעגסיורא רעד

 (20282 ,ןָאטנָארפ ןפא ,ןביױא רעטרעװ עקידנעקנאלב יד טימ

 ןיא לסיב א ןענַײז סָאװ ,ןסוּפרָאק ערעדנא יד ןוא ,008610801/ 1141

 .טפאשנסיוו רעשיטעווָאס רעד םור 1
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 םענעּפָאלעגנָא ןא ןופ טלעטשראפ עלַײװ עדעי ןרעוו ,טנורגרעטניה
 -ךלאוו עקיטכיל יד רָאנ ןעלצנילב ןאד ןוא ,למעזעג-רעמייב ןרעטכידעג
 ןרעביא ןפיול סָאװ ,סענישאמ יד ןופ ךעלטנעוו עטריקאל יד ףא סנטָאש
 ,טקעּפסָארּפ-טפאשנסיוו

 זא ,ןעניז ןיא ןבָאה קידנעטש ,םענָאּפא ,ןעמ ףראד לטעטש א ןיא
 ןייגסיורא ראפרעד ףראד עמ זא ןוא ,ןטלאהראפ ךיז ןעמ טצעוװ געוו ןיא
 סנעלראמ ןעוועג ןענַײז טירט ןוא טירש ףא .רעִירפ לסיב א בוטש ןופ
 ראפ ןטלאהעג ןבָאה ענַײמ רעטיילגאב יד ןוא ,עטנאקאב סַײסיא ןוא
 ןעמוקעגסיוא טינ ןיוש רימ זיא גנאל .ייז טימ ןענעקאב וצ ךימ וויוכ א
 ,..טנעה ליפיוזא ןקירד וצ ןגרָאמירפ ןייא ןיא

 ...יקסנירקס רעדנאסקעלא ,טנאקאב טַײז --
 ןיא ,קיסַײרד רָאי א טלא ,ןאמנגנוי ןקיסקּווװלטימ א ךיז ראפ עז ךיא

 -ַאּפ סָאד ,רענלָאק ןטנפעעצ א ןוא לברא עצרוק טימ לדמעה גנירג א
 ןעמערב עכעלרעטיש עקיטכיל .טלָאגעג ןייר זיא ,סלדייא ןא ,םענ

 -גאסקעלא סייב ,קירוצ רָאי ףניפ טימ זא ,ךָאנרעד ךיז סיוורעד ךיא
 ףא עיצאטרעסיד ןַײז טקידייטראפ טָאה יקסנירקס שטיװעלַאקינ רעד
 -ָאּפָא ענַײז ןבָאה ,טאדידנאקיטפאשנסיו א ןופ לטיט םעד ןגירק וצ
 ןוא ,גנוצאשּפָא ערעכעה א טנידראפ טעברא יד זא ,ןטלאהעג ןטנענ
 -שיזיפ ןופ רָאטקָאד א ןרָאװעג ךַײלג זיִא רעטנרעלעג רעגנוי רעד
 םאב סרעוטפואיטּפיוה יד ןופ רענייא סלא .ןטפאשנסיוו עשיטאמעטאמ
 -לעוו ףא ,"2-ּפּפעװ, ןוא ?1-ּפּפעװ, ןעגנוטכירנַײא עלאקינוא יד ןפאש
 יקסנירקס זיא ,טלעו רעצנאג רעד ןופ עטנרעלעג ןקוק ןרָאפ סע עכ
 ,עימערּפ-ןינעל רעד טימ טניולאב

 ..קילא :טנאקאב טַײז --
 ןיא קילא .ןגיוא עלָאמש ןֹוא ןקאב עטיירב טימ רעכָאב רעצראווש א

 טָאה ,טעטיסרעווינוא ןיא טנרעלעג ךָאנ ךיז טָאה רע ןעוו .ריקשאב א
 קיטקארּפ ףא םיא ןעמונעג ןוא ןטַײקַיײּפ ענַײז טקרעמאב ןיוש ןעמ
 ,רעקיזיפ רעטנעקרענא ןא רע ןיא טציא .ןרעקדוב וצ טוטיטסניא ןיא
 ןוא רענאקירעמא ,עשילגנע יד ןבָאה ןָאדנַאל ןיא םויזָאּפמיס א ףא
 םענופ ןטעברא יד טצאשענּפָא ךיוה רעקיזיפ עשידנעלסיוא ערעדנא
 ,."קילא רעטסימ,

 ...שטיװַָאסירָאב קראמ ;טנאקאב טַײז --
 ןוא טנאה יד ןשטיװָאסירָאב קראמ ןָאטעג קירד א לדייא בָאה ךיא

 ,טנאה ןַײמ ןבעגעג קירד א טָאה רע ןעוו ,םאט ןסעמע םעד טליפרעד
 לײטּפָא ןיא ,טוטיטסניא ןשיזיפ םעניא טעברא שטיוװָאסירָאב קראמ
 סלא טנאקאב רע ןיא לטעטש םעניא רעבָא ,טַײקיזַאלראפעג ראפ
 ינאק עדנאמָאק רעצנאג א ןופ רעריפנָא רעד זיא רע -- ?שזרָאמוואלג;
 -עד ןטימניא .םאי ןיא רעטניוו ךיז ןדָאב סָאװ ,םיריוטקַאד ןוא ןטאדיד
 ךיז ןעמענ ,טסערפ רעריביס עסיורג יד ךיז ןלעטש סע ןעוו ,רעבאק
 םענופ שזאילּפ ןפא "שזרָאמ, בולק םענופ רעדילגטימ יד ףיונוצ
 יא ןטלמאזראפ ןראפ ןטלאה בולק םענופ רעריפנָא יד .םאי רעבָא
 ןעמענ ךיז םעליוא םעד ןפור ןוא סעשַָארד עסייה עצרוק רָאּפ א םעל
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 טגנירּפש עמ ןוא ,טעקאניםָאדָא סיוא ,עליכמיב ,ךיז טוט עמ .ןָאטסיוא
 -אב ןטסישזרָאמ יד .ענאוו רעטלאקיזַײא רעקידעַײכעמ רעד ןיא ןַײרא
 ןּפאכ סָאװ ,לטעטש ןיא ןשטנעמ עקיצנייא יד ןענַײז ייז זא ,ןטּפױה
 ,רעטאק ןייק טינ לָאמניײיק

 רעד ףא .טוטיטסניא ןופ לאזיץנערעפנָאק ןיא רימ ןענַײז ךעלדנע
 א טגנעה ,לװָאט ןרעביא ,ןביוא ,עניב רעד ןופ טנאוו רעטשרעדָאפ
 עטצעל יד ןיא טערטרָאּפ סנייטשנייא טרעבלא -- רויווארג עקיטכערּפ
 ןשטיינק יד .םיוויש-ןעב א ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,ןבעל ןַײז ןופ ןרָאי
 עגנאל יד .ףעילער ןענַײז ןרעטש ןטיירב ןפא ןוא םענָאּפ ןלעקנוט ןפא
 יד ,ןקאנ ןרעביא ,ןרעיוא יד ַײבראפ ךייוו ךיז ןעילאווכ רָאה סעמסאּפ
 -ראווש יד ,ןביוהעגרעטנוא ןענַײז ךעלטשרעב-ןעמערב עטכידעג עצרוק
 ןגני םעד ןוא שינעלקניפ עגנוי יד טיהראפ ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עצ
 טקוקעגנַײרא ייז ןבָאה ןבעל ץנאג א .טנפעעצ טיירב ןענַײז ,ץנאלג
 ךָאנ זיא סע ןוא ,טפאשנסיוו רעד ןופ ןעלקניוו עטסנגרָאבראפ יד ןיא
 רעטַײװ ןקוקוצנַײרא טשרוד רעד ייז אב טליטשעג טינ רָאה א ףא
 ּפָארא טקוק ליומ ןיא עקּפיּפ רעד טימ ןעָאג רעטלא רעד .רעפיט ןוא
 ,םידימלאט ןוא רעגלָאפכָאנ ענַײז ףא ןַײרא לאז ןגנוי ןיא

 ,רעקדוב שטיווָאקציא שרעה טציז לאז ןיא קנאב רעטשרע רעד ףא
 ןרעקדוב ןבעל .לסקא עטיירב ענַײז ןוא ןבראש ןטעקאנ ןַײז עז ךיא
 ןזיב ,וצפורא רעכעה ץלא ןגַײטש סָאװ ,קנעב עקידרעטַײװ יד ףא ןוא
 ןציז ,עילעטס רעד וצ טנעָאנ ןיוש זיא ּפָאק רעד ּווװ ,סוראי ןטשרעבייא
 ןוא ,טַײלעגנוי סיוכרוד טאמיק --טוטיטסניא ןופ רעטעבראטימ יד
 ,טעטיסרעווינוא ןופ ןטנעדוטס יד-- ערעגנַיי ךָאנ ייז ןשיווצ

 ריפנַײרא ןא טכאמעג ןוא טרָא ןופ ןביוהעגפוא ךיז טָאה רעקדוב
 טָאה רע סָאװ ,ןופרעד רע טָאה ןביױוהעגנָא .ראנימעס ןקיטנַײה םוצ
 טעז .עטייוצ א--עמכָאכ רעטשרע רעד ךָאנ ןוא ,עמכָאכ א טגָאזעג
 ,ךיוא רָאמוה טימ רָאנ ,קיריל טימ רָאנ טינ טזיוה קיזיפ ,ךָאד ריא
 ,רעטכעלעג קידנרענוד א טימ סיוא לאז רעד טסיש עמכָאכ רעדעי ךָאנ
 -נָאק א ףא ןעניקַײר ידאקרא אב ןרעה ןעמ ןָאק סרעטכעלעג עכלעזא
 סרעקדוב ףא עסַײמסיײב זיא ,טסירָאמוה ןסעמע ןדעי אב יװ ןוא .טרעצ
 עליפא זיא ענימ יד ,טרעקראפ ,לכיימש א ןופ ןעמיס ןייק ָאטינ םענָאּפ
 ,טנקלָאװראפ יוװ לסיב א סעּפע זיא םענָאּפ עקיטכיל סָאד ,עכעלרעיוז א
 -נאגרעד ךַײלג טינ סעמכָאכ יד ןענַײז ,ךיא יו ,ןשטנעמ ןקיטַײז א וצ
 ןבעל ןכעלגעטגָאט ןטימ ,עוויוס רעד טימ ןדנובראפ ןענַײז ייז ,ןעג
 ןופ-- טסיא ,טַײז רעטכער רעד ןופ ןעלראמ ןוא ,וויטקעלָאק םענופ
 ךיא בָאה ןאד ןוא ,ןרעלקרעד וצ רימ טימאב ךיז ןבָאה רעקניל רעד
 -עּפשראפ רעסיוועג א טימ ךעלריטאנ ,טכאלעג ןצראה ןצנאג ןופ ךיוא
 קידנקוק ,סיוא טזַײװ .טכאלעגּפָא טאהעג ןיוש ןבָאה עלא ןעוו ,גנוקיט
 -עג רָאמוה טרעוװ ,ליּפשַײב א םיא ןופ ןעמענ קידנלעוו ןוא ףעש ןפא
 יייפ ערעייז ןווּורּפ רעקיזיפ קיצניװ טינ ןוא ,ךיוה רעייז ָאד טצאש
 ,טיבעג ןגנירג טינ ןקיזָאד םעד ןיא ןטַײק

 ראנימעס ןפא זיא סָאװ ,טוטיטסניא םענופ רעוט-טפאשנסיוו רעד
 -עגנָא ךיוא טָאה ,רעצעזרעביא ןא ןופ עילָאר רעד ןיא ןטָארטעגסיױרא
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 רָאסעּפָארּפ רעשינָאּפאי רעד זא ,טגָאזעג טָאה רע .עמכָאכ א ןופ ןביוה

 טדער ,גָארטרָאפ א טימ ןטערטסיורא דלאב טעװ סָאװ ,ָאטַאג רעה

 ,ןיקסװוָאדיװאד ,םיא אב סייב ,טנעצקא רעשזדירבמעק ןטימ שילגנע

 לכיומ ןגעלָאק יד רעבירעד םיא ןלָאז ,טנעצקא רעדרָאפסקָא רעד זיא

 ךיז טָאה סע .טכאלעג ךעליירפ רעדיוװ ןבָאה ןגעלָאק יד ןוא ...ןַײז

 "נגלה טָאה םעליוא רעד זא ,ןטכודסיוא ןעמענ טנָאקעג עליפא ןיוש

 רעהא ןבילקעגפיונוצ ךיז ,טינ עליימעב טעברא עמ ןעוו ,סעבאש ןקיט

 יד ןעגנערבראפ ליוװ ןוא ןעורּפָא ךיז ןעמאזוצ יידעק ,ירפרעדניא

 בילוצ רָאנ ןעמוקעגּפָארא רעהא ןענַײז עטנרעלעג עשינָאּפאי יד .טַלצ

 ןוא לדייא ןוא שיט-םוידיזערּפ םאב עניב רעד ףא ןציז יידעק ,םעד

 ,ןעלכיימש ךעלביל
 ףראד ךיא .טַײצ לקיטש רעווש א רימ ראפ ןָא ךיז טבייה טָא רעבָא

 ןוא סעמעט עלעיצעּפס-גנע ףא ןענַײז סָאװ ,ןגָארטרָאפ ףניפ ןרעהסיוא

 -גוואהאב אזא רעביא עליפא טצעז סע ןעוו ,ּפאנק ייטשראפ ךיא עכלעוו

 בייה א טוט ָאטָאג רָאסעּפָארּפ רעד .יקסווָאדיוװאד יו ,רעצעזרעביא רעט

 טרעוו'ס ,רענַײז טנאה רעניילק רעד ןיא טלאה רע סָאװ ,לקעטש סָאד

 עלעה ךיז ןזַײװאב ןארקע ןפא ןוא לאז ןיא טכיל סָאד ןשָאלעגסיוא

 שירעדניק סָאטָאג ןטכַײלאב ייז .ןעקנופ עקידנצנאטמוא ,ןצילבפוא

 רעייז עקפאד טדער רעטנרעלעג רעד .ענַײז ןיק עפראש יד ןוא לכלַײמ

 טבַײרש ,סעמעכס לװָאט ןפא טנכייצ ,טרילוקיטסעשז רע ,קידעבעל

 שרעה טרָא ןַײז ןופ ןסאלעג ףוא ךיז טבייה לָאמ עקינייא .סעלומרָאפ

 ןוא ןעגנורעלקרעד ,ןבָאגוצ ןוא ןראטנעמָאק ענַײז טיג ןוא שטיווָאקציא

 -בָארּפ רעבלעז רעד וצ ןייגוצ שרעדנא ךָאנ ןָאק עמ יוזאיוו ,סערָאשאה

 טלָאװ רע יוזאיו ןוא ,רעגערטרָאפ רעד טדער סע רעכלעוו ןגעוו ,םעל

 ענעגייא ןא ןעלקיווטנא רע טמענ טרָא ןפא עקאט ָאד ןוא ,ןָאטעג סָאד

 רעד .ּפָאק ןיא ןַײרא טשרָאקָא םיא זיא סָאװ ,קנאדעג םעַײנ א ,יידיא

 רעד ףא ןציז סָאװ ,עטנרעלעג עקירעביא יד ןוא ָאטָאג רָאסעּפָארּפ

 ,עלא יד יװ ,רערעהוצ עַײרט ענַײז ןיא ןאד ךיז ןעלדנאווראפ ,עניב

 .לאז םעד ןלופראפ סָאװ
 ,עקיטשיב לַײװרעד ךיא ןעייל ,ןגָארטרַאפ יד ךיז ןעיצ סע ןאמזלָאק

 ןציז סָאװ ,יד ןופ סעציײלּפ עכיוה יד רעטניה ךיז קידנטלאהאבסיוא

 יּפֶא ןיא סע ּוװ 434 8הץאע 8 סעסעקעכ' גנוטַלצ יד ,טנרָאפ ןופ

 קירוצ גנאל טינ זיא רעקדוב .לקיטרא סיורג א ןרעקדוב ןגעוו טקורדעג

 עװנאג ךיא .רָאי קיצפופ ןרָאװעג טלא זיא רע .ראיליבוי א ןעוועג

 ןַײז ןופ םיטָארּפ עטנאסערעטניא רָאּפ א טָאנקָאלב ןיא ךיז וצ ּפָארא

 .עיפארגָאיב
 ןעוועג זיא סָאד -- ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ןעוו ,גָאט ןבלעז םעניא

 א ,ןטאט ןַײז טעגראהרעד רעײדראװגסַײװ יד ןבָאה ,1918 ַײמ 1 םעד

 עלעשרעה ןעוו .לימ א ףא טעבראעג טָאה סָאװ ,קינשאפערָאה א ןדִיי

 ילניוװ יד ןופ רענייא ןיא ןענרעל קעווא רע זיא ,ןטקאוועגרעטנוא זיא

 טאהעג טָאה רע .לרעכָאב םעד ,טקילגעג םיא טָאה סע ,ןלוש רעצ
 זי

 ."ךיביס ןיא טפאשנסיוו ראפ, 1
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 -לאט יד טימ טלענקעגנַײא טָאה עציניוו ןופ רערעל רעד .רערעל עטוג
 יז ןלעוו ,ןענרעל ךיז טוג ףוא זַײװדניק ןופ ןלעװ ייז ביוא זא ,םידימ
 -יסרעווינוא רעװקסָאמ םעניא .ןשטנעמ עטעדליבעג עסעמע ןסקאווסיוא

 ךיוא ךעלטנגייא ,םאט .עי .יא ,רענַײז רערעל רעטייוצ א טָאה טעט |
 זא ,טרעזאכעגרעביא לָאמ ןייא טינ טָאה רע .עבלעז סָאד טענַײטעג
 טינ ,ןעװערָאה ךאס א ןעמ ףראד ,רעטנרעלעג א ןַײז ליוו עמ ביוא
 .עירָאטארָאבאל רעשיזיפ רעד ןופ טנװָא בײהנָא ןיא ךַײלג ןפיולטנא

 ןיא ןעמאזקע ןטצעל םעד ןבעגעגּפָא רעקדוב טָאה 1941 ןוי 24 םעד
 ,עימָאנַאקעטילַאּפ רעביא ןעמאזקע ןא ןעװעג זיא'ס .טעטיסרעווינוא
 -לימענּפָא .ןאמרעטילימ א ןעוועג ןיוש רע זיא םורא געט ַײרד ןיא ןוא
 טקילג ,ץנאג ןבילבעג ןוא עמָאכלימ ערעװש עסיורג יד טעװעמָאכ
 טקילג קיטלצכַײלג ןוא ,רעריפנָא ןוא רערעל ענַײז טימ רעטַײװ םיא
 ,ןטנרעלעג ןגנוי ןלופטנאלאט אזא ןַײרא ןגירק ייז סָאװ ,ּפָא ענעי עקאט
 ןָא טריפ סע רעכלעוו טימ ,עירָאטארָאבאל רעד ןיא ןָא טמוק רע
 -ָאּפ .אי .יא ,לאדגימ .ב .א ןטעברא סע ּוװ ןוא וװָאטאשטרוק .וו ,יא
 -דוב .רעקיזיפ עטסּוװאב ערעדנא ןוא שטיוװָאמיצרא .א .ל ,קושטנארעמ
 סיוא ןעעז ןוא עקידנשארעביא עכלעזא לָאמוצ ןענַײז ןעיידיא סרעק
 -עשזניא ןוא ןרָאטאטנעמירעּפסקע יד ןשיװצ זא ,שיטסאטנאפ יוזא
 ןעמענ ךיז ןלעװ ןלָאז סָאװ ,"םינָאלאב, ּפאנק רָאג ךיז ןעניפעג ןרעינ
 ייפנָא רעד ןיילא רע טרעוװ ןאד ןוא .ןכעלקריווראפ וצ ייז שיטקארפ
 א רעייז טשרעוצ ,עירָאטארָאבאל רעלאטנעמירעּפסקע ןא ןופ רער
 טינ ךיז טזַײװאב עמ רָאנ ,רעטעבראטימ טכא לקאכאס ,רענעדיישאב
 ןיא עטסקידנריפ ןוא עטסערג יד ןופ ענייא טרעװ יז ןוא ןקוקמורא
 סאּפש א ןיא ןרעקדוב ןָא טפור ואדנאל .טוטיטסניא-םָאטא רעװקסָאמ
 רעטנרעלעג רעװעשַאכ רעדנא ןא ,"רעינעשזניא רעוויטאלער רעד;
 קיזיפ ןשיוװצ עיגָאלאנא ןא ןריפכרוד לָאז עמ ביוא ,, :םיא ןגעוו טגָאז
 -גאמָאר ןטימ קיזיפ עשיטערָאעט יד ןכַײלגראפ ןוא ,רוטארעטיל ןוא
 ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,םזילארוטאנ ןטימ -- עלאטנעמירעּפסקע יד ןוא ,םזיט
 ,"םזילאער ןשיטסילאיצָאס ןופ געוו ןפא טייג רעקדוב זא

 ירָאפ ערעייז טקידנעראפ ןיוש ןבָאה דוקופ םיא ךָאנ ןוא ָאטָאג
 -ראמ "ןפעש, ענַײמ .סַײרעביא ןא ןרָאװעג ןדלָאמעג זיא סע ןוא ,ןגָארט
 -דוב וצ וצ ןעיײג ,רימ ןופ עלַײװ א ףא ןדניוושראפ ַײסיא ןוא ןעל
 --טסאג א טוטיטסניא ןיא ךיז אב טָאה רע זא ,ןָא םיא ןגָאז ןוא ןרעק
 יד ןוא ןגעקטנא טזָאלעג ךיז עדייב ןבָאה רימ .רעבַײרש ןשידִיי א
 טָאה ןגרָאמירפ ןקיטנַײה ןיא ןטפאשטנאקאב ענַײמ לָאצ עכעלשפיה
 -אב רערעַײט ןוא רענעביוהעג א רעייז ,רענייא ךָאנ טימ טרעמראפ ךיז
 רעד ןופ טאערואל ,ןטנרעלעג ןטמיראב-טלעוו ןטימ -- טפאשטנאק
 רימ ןעו .רעקדוב שטיווָאקציא שרעה רעקימעדאקא ,עימערּפ-ןינעל
 א טגָאזעג םיא ,ךעלנייוועג ,ךיא בָאה ,טנעה יד טקירדעג ךיז ןבָאה
 ןפא ענימ ערעיז ץנאג א ןרָאװעג םיא אב ןיא סע .םיכָאװש רָאּפ
 ;םענָאּפ

 רעד טימ טכאמעגקעווא ןוא טמירקראפ ךיז רע טָאה -- ,ונ ,ונ --
 יאב ןַײמ ןסַײרוצרעביא רעכיג סָאװ יידעק ,סיוא טזַײװ ,ןוא ,טנאה
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 ךיא בָאה ,ןרָאי-רעדניק יד ןיא ,לָאמא--:טגָאזעג רע טָאה ,גנורעטסַײג
 רעקידכעלַײק א ךיא ןיב טציא ,ןסעגראפ ץלא רָאנ ,שידִיי טנרעלעג
 ...ץערָאהמא

 ןלעטש ןטרָאד ,לאז ןקידסענייכש ןיא ןייגנײרא ןַײא ךימ טדאל רע
 -עדעי .עוואק עצראווש ךעלעּפעט ךָאנ ייר רעד ןיא דנאנאב ךיז רימ
 -אכעמ ןסָאלשאב בָאה ךיא .סעקעּפָאק ןעצ לשיט ןפא קעווא טגייל רער
 ,סעקנעווירג ייווצ טגיילעגקעווא ןוא ןרעקדוב ןַײז דעב

 -- ..ןהיוכלאב א ןרעַײא ראפ טכאמעג ןיוש ךימ טָאה ריא --
 ,רע טלכיימש

 ןבָאה ןגָארטרַאפ יד -- ,ךימ רע טגערפ -- ,סעמע םעד רימ טגַאז --
 ,ילרד ךָאנ ןרעהוצסיוא רָאפ טייטש ךַײא ?טרעטאמראפ טינ ךַאנ ךַײא
 ןקוקאב לַײװרעד ןגיילרָאפ ןוא ייז ןופ ןעַײרפאב ךַײא ןָאק ךיא רָאנ
 לעוו'כ .טנאסערעטניא ןַײז ךלא טעוו'ס ,ןיימ'כ .טוטיטסניא רעזדנוא
 ,ןטיילגאב ךַײא לָאז רע ,ןצעמע ןטעב ןיוש

 ענעדישראפ יד ןיא ,טוטיטסניא ןרעביא עיסרוקסקע רעד ךָאנ
 ,סעירָאטארָאבאל יד ןופ ןרעמיצ יד ןיא ,ענַײז ךעלעקניוו ןוא ןעלקניוו
 -ָארכניס םעַײנ םעד ןופ שזאטנָאמ רעד רָאפ טמוק סע ּוװ ,ןלאז יד ןיא
 -ּפּפעװ , ןופ גנויוב יד טיירגעגוצ טרעוװ סע ןוא ?2-ּפּפעװ, ןַארטָאזאפ
 ןסיורג ןיא (טינגאמ ןקיזיר םענופ ןלייט יד ןטרָאד ןיוש ןגיל סע) *4
 -- ,ןלעטשקרעוו עלאקינוא טימ דָאװאז רעצנאג א-- סוּפרַאק ןשינאכעמ
 טרָא ןטאטשעגסיוא-ןדיישאב עמאס ןיא רעשפע ןעמוקעגנַײרא ךיא ןיב
 ,ךעלטנגייא ,זיא סע .טעניבאק סרעקדוב ןיא :טוטיטסניא ןצנאג םעניא
 -רעביא רָאנ ןוא סעטראּפ יד ןעמונעגקעווא טָאה עמ ןענאוונופ ,סאלק א
 טלופראפ זיא לװַָאט רעד .לװַאט םעד ןוא שיט סרערעל םעד טזָאלעג
 -גיה ...ןרעפיצ ,ןרעפיצ ,סעמעכס ,ןרוגיפ עשירטעמָאעג ,סעלעבאט טימ
 לעדָאמ עקשטיגיילק א טייטש לקניוו א ןיא ,עפאשירעכיב א שיט ןרעט
 ,רָאג זיא סָאד ןוא ."קינטוּפס, א ןופ

 ןגיל רעגניפ עטסעפ ןוא עצרוק ענעמונעצ יד טימ טנעה סרעקדוב
 טימ טינ טסעומשעג טלָאװ רע יװ ,טקנוּפ ןוא ,שיט ןפא שיטאבעלאב
 -יוװרעד ןוא םיקסאמ טינ םיא טימ זיא סָאװ ,ןרעדנא ןא טימ רָאנ ,רימ
 ןדייר טרעהעג םיא בָאה'כ יו ,רעסייה ןוא רעכעה רע טדער ,םיא טרעד
 ,ןגרָאמירפ ןצנאג םעד טנַײה

 ןעגנערב טעװ יז .טפאשנסיוו עשינאמוה עמאס יד זיא קיזיפ --
 טיג טעװ טלעװ רעד ןיא םענייק ןוא סעטענאלּפ ערעדנא ףא ןבעל
 ..גנע ןַײז

 טסאג א אב טסאג א

 -גפָאצ רעטלאק א ןָאטעג זָאלב א טָאה געט ענעקורט עסייה יד ךָאנ

 "ווערע יד ןופ רעקקירוצ א ןָא ןגָאז ןגָאלָארָאעטעמ יד .טניוו רעקיד

 -ראפ זיא למיח רעד .טסערפ עקידרעטניוו יד ןופ טינ ריש ,ןטלעק-ילמ

 רע ,טכוד סע ,למיה רעטרעטצניפראפ ,רעצראווש ,רערעווש א ,טעראמכ

 ןייג .לבאמ א ,ןגערסוג א טסיג סע .ןרעטַײלסיױא טינ לָאמנייק ךיז טעוו
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 לעטָאה ןיא ךיא ץיז ,ךעַײש טינ זיא רעטעװ אזא ןיא ןריצאּפש ץעגרע
 ,ריט ןיא ןָא ןעמ טּפאלק לָאמאטימ .טַײצ יד ּפוטש ןוא רעמונ ןַײמ ןיא
 רעטיובעגיקיטפערק רעטרָאיאב א ךיז טזַײװאב לעוװש רעד ףא ןוא
 ןלירב יד ,לטנאמ רעד טקייוװעגכרוד זיא טסאג םאב .ןיושראּפסנאמ
 יד ,זוטראק ןסאנ םענופ ּפָארא יײז ףא טניר סע .טעכוילּפראפ ןענַײז
 רענעטלאפסא רעד יװ ,ץענ רעד ןופ ןצנאלג לוויטש יד ןופ סעװעילַאכ
 םאב םענָאּפ סָאד רעבָא .ּרעטצנעפ ןכרוד ךיז טעז סָאװ ,געוו-יײסָאש
 יטגיילעגפוא ,טלבויעגפוא קידיירפ ןוא קיטכיל זיא םענעמוקעגנַײרא
 עונט רעדעי ןיא ,גנוגעוואב רעדעי ןיא ךיז טליפ עַָאנאה ןוא טַײק
 ףיז ,ןוז רעד ףא טלגערּפעג ךיז טשרָאקָא טלָאװ רע יוװ טקנוּפ ,רענַײז
 ןטרָאד יוזא ךיז ןוא שזאילּפ םענופ דמאז ןסייה ןפא ןייגליוװ ןזָאלעג
 ןופ םיא אב ,טַײקמעראוו יד ,יז טגָאלש טציא זא ,טמעראוועגכרוד
 .םירווייא עלא

 טינ ךימ טָאה רע רָאנ ,ןעזעג טינ ךיז רעירפ לָאמנייק ןבָאה רימ
 בָאה ךיא ןוא ,טניימ רע ןעמעוו ,רעד עקאט ךיא ןיב יצ ,טגערפעג
 רָאנ יוװ .ןיימ ךיא ןעמעוו ,רענעי עקאט רע זיא יצ ,טגערפעג טינ םיא
 ןבָאה רימ ןוא ,טנעקרעד עדייב ךיז רימ ןבָאה ,ריט יד טנפעעג טָאה רע
 ךיז רימ ןבָאה טנעקאב ןוא .טנַײרפ עטלא עטסעב יד יװ ,טשוקעצ ךיז
 ,ווירב ךרוד

 -נווראפ רענעייל א םענייא טָאה "ןטַײצ ערעזדנוא , ןאמָאר םעניא =;
 ךיוא ,רעבאכעמ םוצ ווירב ןַײז ןופ ןעז וצ ןעוועג זיא'ס יו ,ןוא טרעד
 רעד ,רע .ןינאכ ןעמ טפור דלעהיטּפיוה םעד סָאװ ,ןָאטעג עַָאנאה
 ןעמוקעגסיוא טינ םיא זיא טציא זיב ןוא ,ןינאכ ךיוא טסייה ,רענעייל
 בָאה רעשפע .קרעוו שירעלטסניק א ןיא ןעמַאנ-עילימאפ ןַײז ןפערט וצ
 ןבָאה יוזא ..?םיוויורק ענַײז ןופ ןצעמע ןעמונעג ּפיטָאטָארּפ סלא ךיא
 ךיא יו ,םעדכָאנ ךיז רימ ןבָאה טעדנַײרפאב רָאג ןוא ,טנאקאב ךיז רימ
 ,ענַײז עילימאפ יד רָאנ טינ זא ,ןבירשעגנָא רעפטנע ןַײמ ןיא םיא בָאהו
 "ריש ךיא בָאה איליא ,עילע -- םענַײז ןעמָאנ םעד עליפא ךיוא רָאנ
 ,דלעה ןַײמ ראפ ןעמונעג טינ ריש

 טינ ךיא ןיב ,קסריביסָאװַאנ ןייק ןעמוקעגּפָארא ןיב ךיא ןעוו ,טציא
 שטיוװעלװַאקאי איליא לטראק א טקישעגקעװא ךַײלג ןוא ליופ ןעוועג
 ןא סלא טעברא רע ּוװ ,טריװַאס-טכוצסעפיוא רענעמלאט ןיא ןענינאכ
 ןיב ךיא ,םיא ןופ טַײװ טינ ןיב ךיא זא ,ןַײז ןסיוו לָאז רע ,םָאנָארגא
 ףעקייט ךיא בָאה .טסאג א ףא ןטכיר ךיז רע לָאז ןוא ,ןטנאק ענַײז ןיא
 :רעפטנע אזא ןגָארקעג

 -ייזא טכא טעברא רעד ןופ ןעמוקעג ןיב ךיא !טנַײרפ רעטסרעַײט,
 ןעוועג טינ זיא דיירפ ןַײמ וצ .ווירב רעַײא טשרע -- טנװָא ןיא רעג
 ןעמָאנָארגא אב זא ,טנַײרפ רערעַײט ,טכערעג טַײז ריא !גערב ןייק
 ןוא טייז עמ !גנילירפ .טסאגוצ ןרָאפוצמורא טַײצ ןייק טינ טציא זיא
 רערעדעי !טגנידאבמוא טמוק ,ךיז וצ ןַײא ךַײא דאל ךיא ...טצעז עמי
 ןופ ָאד ןיווװו ךיא ,ןינאכ טניוװ סע ּוװ ,ןזַײװ ךַײא טעװ זָאכװָאס ןיא
 עטסעב יד .ןעז ךַײא ליווכ יו ,רָאפ טינ ךיז טלעטש ריא .רָאי 1
 "!טריפארגעלעט--ןעמוק טינ טעװ ריא ביוא .סעבאש -- טַלצ
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 -סיוא ,לטנאמ םעד ןעמונעגּפָארא ,לטיה סָאד ןָאטעגסיױוא טָאה ןינאכ
 ןיא רע יװ ,ןעמ טעז טציא .םענַאּפ עסאנ סָאד לכיט ןטימ טשיװעג
 ,לטעטש ןיא ,ָאד לַײװרעד ךיא בָאה טַײקטנערבראפ אזא ,טנערבראפ
 טקנוּפ ןוא טכיזעג סָאד טיור-לקנוט זיא סע ,ןעזעג טינ ךָאנ םענייק אב
 ,טנעה יד ךיוא טיור יוזא

 זיא זדנוא ןוא ,רעמונ ןיא ,ןינאכ עילע ןוא ךיא ,עדייב רימ ןציז
 ,רעטצנעפ ןיא קוק א טַײצ וצ טַײצ ןופ ןּפאכ רימ .טוג ןוא ךעלמייה
 ןלעװ רימ ןוא ןרעהפוא ןגער רעד טעװ דלאב זא ,קידנבָאה עריומ יוװ
 קירוצ ןפראד ךַײלג טעו ןדנוא ןופ רענייא -- ןדיישעצ ןזומ ךיז
 טינ טלייצרעד רָאנ סָאװ ןגעוו ןוא .דלעפ ןפא ,ךיז וצ ןרָאפקעוװא
 טקנעבעגסיוא ךיז טָאה ןוא ףרָאד רעריביס א ןיא טבעל סָאװ ,דִיי א
 ןינאכ טדער ןדייר .דָיי רענליוו א ךָאנ וצרעד ,טרָאװ שידַיי א ךָאנ
 יראפ רע ,טקאהעגּפָא לסיב א :ענַײז ווירב יד טבַײרש רע יװ ,יוזא
 -ָאטאב ליוו רע עכלעוו ,רעטרעוװ יד רָאנ ,"זיא , םעד לָאמטּפָא טלעפ
 ,ןכייצפורסיוא ןא טלעטש ןוא לָאמ ייווצ רעביא רע טרעזאכ ,ןענ

 ענליוו ןיא זדנוא אב ןבָאה ---!רענייטש יד-- רענייטש יד רָאנ --
 ענליוו ןייק טרעקעגמוא ךיז בָאה ךיא ןעוו ןוא .שידִיי ףא טדערעג טינ
 ןבָאה יז ,טדערעג ךיוא ןיוש רענייטש יד ןבָאה ,עמָאכלימ רעד ךָאנ
 ןגערפ טעװ ריא .טולב םענעסַאגראפ ןגעוו -- ןעַירשעג -- ןעִירשעג
 ךיא בָאה רעשפע ?ענליוו ןיא ןעניוװ ןבילבעג טינ ךיא ןיב סָאװראפ
 -ראפ ריא רעבָא ,ןבילבעג טינ ןיב ךיא סָאװ ,ןָאטעג טוג טינ עקאט
 זיא סע ,ןבַײלב --!טנָאקעג טינ--טנַאקעג טינ ךיא בָאה ןאד :טייטש
 ןוא ,ןטייווצ א ,גָאט ןייא םורא ייג ךיא .סעכיוק ענַײמ רעביא ןעוועג
 רעד ראפ ןבָאה ןדִיי טנזיוט קיצכא .טינ ךיא עז ןדִיי רענליוו ןייק
 א ןיא ,טעלּפרעניה א ןיא יװ יוזא .ענליוו ןיא טבעלעג עמַאכלימ
 רעביא ,ןסאג רענליוו יד רעביא ןעגנאגעגמורא ךיא ןיב ,דאשט ןרעווש
 ,ָאד טָא .ךעלסעג-ָאטעג עווערָאכ ,עטעוועטסוּפראפ ןוא עטסיוו ןביז יד
 עמ ןוא ,גרעבנעטיוו קיציא ןעגנאגעגסיורא זיא ,ָאטעג ןופ רעיוט םוצ
 ןיא גרעבנעטיוו .ָאּפאטסעג רעד ןיא טריפעגקעווא ןענאדנופ םיא טָאה
 בַײװ ןַײז טנעקעג טוג בָאה ךיא ,רעוואכ רעטנעַאנ א רענַײמ ןעוועג
 -ירא עילימאפ רעד טימ ךיא ןיב 1929 ןיא .ךעלגניי ייווצ ענַײז ןוא
 ןיא ןיהא ,ץישקַאד לטעטש ןשיסורסַײװ םעניא ענליוו ןופ ןרָאפעגרעב
 -ראעג ןעמאזוצ ןטרָאד ןבָאה רימ ,גרעבנעטיוו קיציא ןעמוקעג ךיוא
 ןבָאה ,קילבוּפער עשיטעוװָאס א ןרָאװעג זיא עטיל ןעוו ,ךָאנרעד .טעב
 ךיא -- טקילגעגּפָא טָאה רימ ...ענליוו ןייק טרעקעגמוא עדייב ךיז רימ
 ןיא רע .טינ--- קיציא ,1941 ןוי 22 םעד ןריוקאווע וצ ךיז ןזיוואב בָאה
 ...עקטסאּפ רעד ןיא ןקעטש ןבילבעג

 ,ןעמ טעז ,ןגערסוג רעד טּפאלק סע ןכלעוו רעביא ,רעטצנעפ ןכרוד
 ןוא זַײװקיצנײא ןפיול טעטיסרעווינוא ןופ ּפערט עטיירב יד ןופ יװ
 -רענלעק עצרוק עטלעטשעגפוא יד טימ ןטנעדוטס ּפָארא זַײװכעלטניב
 עטזיולבטנא יד וצ וצ ךיז טּפאכ ןגער רעד .ךעלקאשזדיּפ יד ןופ ךעל
 ןדילנש ערוועכ יד .םינימאהילָאק ןופ ךעלדרעב ןוא דרעב יד וצ ,ּפעק
 ןיא ןַײרא ןעמוק ןוא טעטיטרעווינוא םאב ץאלּפ םעד ךרוד קילַײא
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 ןופ ץוש רעד רעטנוא ,סעקשזעטס-דלאוו יד טימ ןָאק עמ ּוװ ,דלאוו
 רָאנ ןבַײלב טצישאבמוא .גנאג םעד ןצעזרָאפ רעקִיור ןיֹוש ,רעמייב יד
 ,לעטָאה םעד םוראידנור ,ןסאג יד רעביא ןעלדניווש סָאװ ,סענישאמ יד

 טצעז -- ?לאזקָאװ רעקסריביסָאװָאנ םעד ןעזעג עדאווא טָאה ריא --
 ,לאזקָאװ --!רערעַײט א--רערעַײט א--.טסאג ןַײמ ןלייצרעד רָאפ
 רעייז ךָאנ געט עטשרע יד ןיא ןטרָאד ןעמ טָאה עטריוקאווע רעטנזיוט
 ןיא ןוא ןסע ןבעגעג גָאט א לָאמ ַײרד קסריביסָאװַאנ ןייק ןעמוקּפָארא
 ךעלשטנעמ א ייז ןבעגעג קָאטש ןטייווצ ןוא ןטשרע םענופ ןלאז יד
 ,ריביס ןיא םייה עטשרע יד זדנוא ראפ ןעוועג זיא רע .רעגעלטכאנ
 -לאירָאמעמ א ןאראפ טציא זיא לאזקָאװ ןופ גנאגנַײרא ענדאראּפ םאב
 ,1897 ןיא ּוװ בָא, עיצנאטס יד ןעװעג ָאד ןיא לָאמא זא ,לוװוָאט
 -עגּפָא ךיז טָאה ,עיַאקסנעשוש ףרָאד ןיא גנוקישראפ ןיא קידנרָאפ
 ריביס טָאה סוכז סנינעל ןיא עקאט זא ,סיוא טזַײװ .ןינעל טלעטש
 ,.טעוועטארעג ןאד זדנוא

 בָאה ךיא .ריביס ןיא ,ָאד ןסקאוועגסיוא ןיוש ןענַײז רעדניק ענַײמ
 ףא רעינעשזניא ןא זיא ,עקמערווא ,רעטסטלע רעד .ןיז -- !ריפ -- ריפ
 ענעריובעג ,רעדניק ייווצ טָאה רע ,קסווװעיּפָאקָארּפ ןיא עטכאשדןליוק א
 -עמָאליק ףניפ ,םיטיקסיא ןיא טבעל ןוז רעטייווצ רעד .סעקאיריביס
 -טנעמעצ ןפא רעסָאלש א סלא טעברא רע ,זָאכוװָאס רעזדנוא ןופ רעט
 ,סעקאיריביס ךיוא ןענַײז ייז ןוא ,רעדניק ייווצ ךיוא טָאה רע .דָאװאז
 טקידנעעג טָאה ,עשאי ,רענייא .זָאכװָאס ןיא רימ טימ ןבעל ןיז ייווצ
 רע טעברא טציא ,עװקסַאמ ןיא יימרא רעד ןיא טנידעג ,םוקינכעט א
 "רעפ רעד .טוטיטסניא ןיא ךיז טנרעל ןוא רעקינאכעמיטּפיוה א סלא
 ץנאג טנרעל רע .סאלק ןטנַײנ ןופ רעליש א זיא ,עלעבייל ,ןוז רעש
 ,ןאמָאר ןטכעלש ןייק טינ ןבַײרשנָא ןעמ ןָאק ןבעל רעזדנוא ןופ ...טוג
 ,סעמע .רעבַײרש ןייק טינ ךָאד ךיא ןיב ,טוװּורּפעג ןיילא טלָאװ ךיא
 -עלטנגוי ןופ סעיפארגַאיבָאטװא ןופ סרוקנָאק א ףא ,ענליוו ןיא לָאמא
 ןגָארקעג בָאה ךיא ,ןעמונעגסיוא עיפארגָאיבָאטװא ןַײמ טָאה ,עכ
 ןיב ךיא זא ,טינ ךָאנ טסייה סָאד רעבָא .ןזירּפ עטשרע יד ןֹופ םענייא
 ,טבַײרש סָאװ ,שטנעמ א טאלג טינ ךָאד זיא רעבַײרש א .רעבַײרש א
 א ןבָאה ףראד עמ ,טלעװ סטָאג ףא ךאס א ןאראפ ןענַײז עכלעזא
 ןא רָאנ ןיוש טָאה סָאד ןוא ,טנאלאט לרעַײפ א--!קנופ א-- קנופ
 ,רעבַײרש רעסעמע

 ןיא ,ָאד ןיוש ךיא בעל .עיוועט רעביל ,רעטַײװ עשז טרעה זיא
 ,ןטייווצ א ןיא ,זָאכװָאס ןייא ןיא טעבראעג ,ןרָאי לסיב ןייש א ,ריביס
 ריא ןופ טגירק עמ ןענאווזיב רָאנ ,עטוג א ריביס ןיא זיא דרע יד
 גונעג טימ ןָא סע טמוק ,ףראד עמ ןוא ליװ עמ סָאװ ,סָאד סיורא
 1950 ןיא ךיא בָאה ,ןָאיאר רענישטוגָאט ,ָאװָאטוג זָאכװָאס ןיא .סייווש
 רעקסדרעב ןיא ,ןָאפ-סטעברא רעטיור רעד ןופ ןעדרָא ןא ןגָארקעג
 ןיא ,ָאד טציא ןוא .םענָאּפ ןַײמ טמעשראפ טינ ךיוא ךיא בָאה זָאכווָאס
 רַאנ ..שטנעמ רעטצעל רעד טינ רעדיוו ךיא ןיב ,זָאכוװָאס רענעמלאט
 ,ענליוו ןייק רעמ ץלא טיצ ,רעטלע טרעװ עמ סָאװ ,רָאי ןדעי טימ
 ,ענליוו ןופ ךיוא זיא יז ,ןענָאמרעד ןייא ןיא טלאה ,עדיירפ ,בַײװ ןַײמ
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 ןיא טנדרָאעגנַײא ךיז בָאה ךיא .ןרָאפעגוצ ןיהא ןרָאיאראפ ךיא ןיב
 ןבעגעג ךַײלג רימ טָאה עמ ,ענליוו ןופ רעטעמָאליק 28 ,זָאכװָאס א
 ןיא עטיל .רעריביס א רעדיוו ךיא ןיב ,טעז ריא יוװ ...ןוא ,עריד א
 עכלעוו ,טינ ןיוש סייווכ ןוא ,עַײנ יד זיא ריביס ,םייה עטלא ןַײמ
 רעד ןיא טנידעג טָאה ,עשאי ,ןוז ןַײמ ןעוו .םייח רעמ זיא ייז ןופ
 -- םייה ןַײז זיא ,םייחא טקנעב רע זא ,ןבירשעג טָאה רע ןוא יימרא
 ףא םייהא םוקינכעט ןופ ןרָאפ וצ ןעמוק טגעלפ רע ןעוו ןוא !ריביס
 א ּפָארא טמוק סע !ריניס-- םייה יד עקאט רעדיוו זיא ,ןלוקינאק
 רעווש םאב רָאפ טינ רָאג ןיוש ךיז יז טלעטש ,לקינייא ןא טימ רונש
 ,רעהא ךימ טיצ ,ענליוו ןיא ןיב ךיא ןעוו ,ךיא ןוא ...םייה רעדנא ןא
 ..ןיהא ךיז טקנעב ,ןרָאפ וצ ךיא םוק ...דרע רעד וצ ,רעדניק יד וצ

 ,געוו ןיא ןבַײלק ךיז ןעמונעג ןינאכ עילע טָאה טנװָא ןיא טעּפש
 םיא בָאה ךיא .גוצ ןקיטנַײה א טימ ךָאנ ןרָאפוצקעװא ןזיוואב טָאה רע
 רָאנ ,טרעהעגפוא טאמיק ןיוש טָאה ןגער רעד .ןאב רעד וצ טיילגאב
 רעד טשיורעג קראטש טָאה סע .טלאק ןוא קיטניװ ןעוועג זיא סע
 --םיא רעטניה ןוא דלאוו רעטבעלעגפוא ןגער ןכָאנ רעטשירפעגּפָא
 טפירטעגּפָארא ןבָאה סנרעטמאל יד ןופ .םאי רעטזיורבעגפוא רעד
 ךיז יװ יוזא עלעגער א טָאה ןּפָארט רעדעי ,סנּפָארע-ןגער ערעווש
 ןַלש רעשירטקעלע רעד אב טמעראוועג ןוא טנקירטעג

 ךיא יװ ,אזא טקנוּפ--גָאט רערעטיל א ןעוועג זיא ןגרָאמ ףא
 ןענינאכ עילע ןרעפטנעוצּפָא ןַײרא געוו ןיא ןזָאל ךיז יידעק ,ףראד
 גוצ רעשירטקעלע רעקיטרָא רעד .ףרָאד ןיא ,םיא וצ טיזיו א טימ
 ףא עקשטירטקעלע רעטנאקאב רעד ןופ רעדורב רעכעלבַײל א זיא
 ןופ םעליוא רעד ןוא ,סעבאש ןיא טנַײה .ןאבנזַײא רעװקסָאמ רעד
 טינ ןענַײז סעקינשטאד ךאס א ןוא ,עשטאד ףא טרָאפ קסריביסַאװַאנ
 -יטפאז ,דלאוו רעד רעטכידעג זיא'ס ּוװ ,רעטַײװ סָאװ ןרָאפ וצ ליופ
 ,טפול יד רעסעב ,ןזָארג יד רעכעה ןוא רעק

 ןייק טינ טָאה סָאװ ,עיצנאטס רעניילק א ףא ּפָארא גַײטש ךיא
 יסָאװַָאנ ןופ ךיז טניפעג יז זא ,הד ,252,--רעפיצ א רָאנ ,ןעמָאנ
 א גוצ ןופ ּפָארא עקפאד ָאד טייג סע .רעטעמָאליק ןט-52 ןפא קסריב
 ,טנעה יד ןיא גראוונסע ךעלשיוק טימ ,ןשטנעמ עשיטָאטש לסיב שפיה
 זיא רימ ראפ--ךערעדעליָאדײצ ןעמענטימ טפראדעג טינ בָאה ךיא
 -ָאכַײמ ענעבלוב עשיווטיל עסעמע יד טימ שיט א טיירג סיוועג ןיוש
 ,ןעגינאכ עילע אב םיל

 -עגסיוא קראטש ,עקיקָאטשניײא סָאד ןוא סאג עקסלָאמַאסמָאק יד
 סָאװ ,ןריט ךאס א טימ זיוה עטעװעקניטעג גנעל רעד ןיא ענעגיוצ
 יטנא ליפיוזא טקנוּפ טימ ןוא ,סעריד יד ןופ םיטאבעלאב יד וצ ןריפ
 ,ןעקעמ א ,ןעקומ א ךיז טרעה סע עכלעוו ןופ ,ךעלכעלעטש עקידנגעק
 טָאנקָאלב ןיא רימ וצ טָאה ןינאכ .גנירג ץנאג ךיא ןיפעג ,ןעקורכ א
 -ראפ רָאנ טָאה רע ,ןטַײהלצנײא עלא טימ זיוה ןַײז טלָאמעגּפָארא
 ןעניפעג לעווכ סָאװ ,לסעלש עטיורילקנוט סָאד ןלָאמוצסױא ןסעג
 ,יורפ סנינאכ עטעילאּפראפ א ןפיול וצ טמוק סע .ריט ןַײז ףא ןעגנעה
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 -אט זיא טנַײה .ןקידלושטנא לָאמ טנזיוט לָאז'כ ,ךימ טעב ןוא ,עדיירפ
 ןיא סיורא טינ ןעמ טייג יוזאיו רָאנ ,טינ טעברא עמ ןוא סעבאש עק
 ?ןָאטעג טינרָאג גָאט ןצנאג א טָאה עמ ןעוו ,ןגער ןקיטכענ ןכָאנ דלעפ
 ןענאטשעגפוא ירפצנאג עילע זיא ,טרעטַײלעגסױא טוג ךיז טָאה סע
 ןיא טעּפש ךיז רע טעװ ןרעקמוא .קריצאב ןפא ןרָאפעגקעװא ןוא
 ,טנוװָא

 אב יװ ,םענַאּפ טנערבראפ טוג ,קיטכיל אזא ךיוא זיא ןעדיירפ אב
 עטיירב ,ערָאהנַײא ןייק ,טָאה ןוא קיסקּוװ ךיוא זיא יז ןוא .ןאמ ריא
 "עג ,ךיא טלָאװ ,סאג רעד ףא ןענעגעגאב ָאד יז לָאז'כ ןעוו .לסקא
 ןענַײז סָאװ ,ןעיורפ ערעדנא יד ןופ טדיישרעטנוא טינ יז ,ךעלנייוו
 ,טגערפעגכָאנ ךיז בָאה ךיא עכלעוו אב ןוא ןגעקטנא ןעמוקעגנָא רימ
 ןעייג רימ ,וועשִיי םעד ןזַײװ ךימ טריפ עדיירפ .ןינאכ טניוװ סע ּוװ
 .םינַאיניב עטלא ןוא עַײנ יד ילבראפ

 רימ יז טזַײװ---,גאמרעווינוא ינראווָאטמָארּפ רעזדנוא זיא טָא --
 ,לרעיומ ןיילק א ףא ןָא

 ָאד -- ,ןעיניב ןרעסערג א ףא יז טזַײװ -- ,לוש יד זיא טָא ןוא --
 ,..לבייל ,קיניזימ רעזדנוא טנרעל

 רימ טעז ,לטעטש עשימעדאקא סָאד יװ ,טכארּפ אזא ךַאנ ,סיוועג
 טינ ןטיה ךיז ןוא ןייג ףראד עמ .ךעלטסוּפ ,ךעלקידייל סיוא ָאד
 ןלאפנילרא טינ ןוא רעטערב עטגיילעגכרוד יד ןופ ךיז ןשטילגוצּפָארא
 יד למיה ןיא ןעשטראטס סנטַײװרעדניא .עטַאלב רעד ןיא סופ א טימ
 א ןרעכיײר סָאװ ,דָאװאזטנעמעצ רעמיטיקסיא ןופ ןביורט עכיוה
 ,ךױר רעד רעהא טינ טכיירגרעד ,קילג םוצ .סעלסעמ ןקיכעלַײק
 ןוא טניו רעקראטש א רָאג זיא סע ןעוו --- ,עדיירפ טגַאז -- ,ןדַײס,
 .?טַײז רעמיטיקסיא רעד ןופ טזַאלב סע

 םעד טינ ןביוטראפ רענעה יד ןוא רעניה יד .ליטש זיא וועשִיי ןיא
 יד .טריװַאס'סעפיוא ןא ןיא ןלעטשרָאפ ךיז סע ןַאק עמ יװ ,םורא
 ןענַײז ָאש רעבלאה א ןופ ךעשעמ ןיא .וועשִיי ןרעטניה זיא עמרעפ
 סאג רעד ףא רעטרע ענעקורט יד קידנכוזסיוא ,עילָאװאּפ יוזא רימ
 םעד טאמיק ןעגנאגעגכרוד ,לטערב וצ לטערב ןופ קידנצנאט ןוא
 -אב רע זיא ,וצ-עיצנאטס רעד וצ ,טַײז ןייא ןופ סָאװ ,וועשִיי ןצנאג
 בָאה'כ .ּפעטס זיא קע ןרעדנא ןפא ןוא ,לדלעוו רעטיש א טימ טמיוז
 ןעמ טָאה עינאווערָאה ,ימ ךאס א רעייז עקאט זא ,ןָאטעג טכארט א
 ןשינעגרָאז גונעגרעביא ןוא גונעג ןבָאה ,ןגיילנַײרא טפראדעג ָאד
 -נַא ,דיירפ ךעלדנרעק ךיוא סיוועג ןוא ןעגנובעלרעביא ,ןעגנולפייווצ
 ,לפַײח ץנאג א ,לדנרעק ךָאנ לדנרעק ,ןרָאי ןופ ךעשעמ ןיא עטלמאזעג
 ןייק טמוק רע יװ ךַײלג לָאז ,ןינאכ יו ,ןשטנעמ ןשיטָאטש אזא יידעק
 ,וועשִיי ןקשטיניילק םעניא ,רעהא ןעִיצ רעדיוו ןעמענ ,ענליוו

 ןשיװטיל-שידִיי ןטוג ריא טימ עדיירפ טלייצרעד -- ,רעטניוװ --
 סָאװ ןוא ,סעיכ ןוא םאט ןצנאג ןַײז ןיא טיהראפ טָאה יז סָאװ ,ןשָאל
 רענילָאװ ןייק טינ קירעהעג יװ ןצאשּפָא טינ לַאמנייק םיא טעװ סע
 -טיל רענעטַארבראפ רעסעמע ןא זיולב רָאנ ,רעשיליוּפ ןייק טינ ,דֵיי
 ָאד זיא-- ,יז טלייצרעד --- ,רעטניוו-- ,ךיא יװ אזא ,לשָאמעל ,קאוו
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 עמ ,טוג ןוא ליוװ זיא'ס ןוא ,לטסערפ ןיילק א ןיא טכאנראפ :יוזא
 ,טרעיומראפ רעטצנעפ יד ןענַײז ירפרעדניא .ןריצאּפש ןייג עליפא ןַאק
 -עמע רעד טזָאלב ּפעטס םענופ .טסָארפ דארג קיצרעפ -- טרעווילגראפ
 עמ זא ,טגָאז ענייכש א זא ןוא .םירווייא יד ךרוד טמענ ,טניװ רעס
 .ךיא גַײװש ,ןַײרא לוש ןיא ןייג רעדניק יד ןזָאל טינ טנַײה רָאט
 רימ ..טינ םיא טדאש סע ,ערָאהנַײא ןייק ,ןוא ,טייג עלעבייל ןַײמ
 ,טכירעגמוא יז טָאה--?ןעד עשז סָאװ רָאנ .טניווװעגוצ ןיוש ךיז ןבָאה
 א ראפ םורא ךיא ייג רעטניוצ םעד--.ןבעגעגוצ ךעליױרטראפנַא
 ןגעווטסעדנופ טלָאװ ךיא .ןלעװ טינ ָאד ךיא טלָאװ ןבראטש .,לַײמ
 טָאה ןאמ ןַײמ .ענליוו ןיא ןַײז רעבאקעמ ךימ לָאז עמ זא ,טגנאלראפ
 ..רענליוו א ךיוא ןיב ךיא זא ,טגָאזעג ןיוש ךַײא עמאטסימ

 !רעקיטאמעטאמ א ןַײז ?קילג

 ןאראפ לטעטשמעדאקא ןיא ןענַײז רעטלע ןקירָאינעצ ןזיב רעדניק
 סָאד .רעקיצניו ןיוש ןעמ טעז עקירַאינצַײרד-ףלעווצ-ףלע .ךאס א
 -רעביא ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןענַײז רעהא ןוא ,גנוי ךָאנ ןיילא זיא לטעטש
 -אפ א ןריפ ןעמונעג ַאד ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי רָאנ טּפיוה
 -16:15 ליפיוזא לטעטש ןיא ךיז ןעמענ עשז ןענאוונופ ,ןבעל-עילימ
 ראפ ךָאנ זיא סע ,טינ ייז ןענַײז ןטנעדוטס ןייק ?טײלערוװעכ עקירָאי
 ןענַײז סאלק ןטעביז ןופ רעליש ןַײז וצ ףא ןוא ,ירפ וצ לסיב א ייז
 .ןסקאוועגרעביא סָאװטע ןיוש ייז

 רעקיזיפ עגנוי יד ןענַײז סָאד .עסיורג ןייק טינ זיא שינעטער יד
 -טנגעג ןוא עשינַאיאר יד ףא טגיזעג ןבָאה סָאװ ,רעקיטאמעטאמ ןוא
 ןיא ,רעהא ןענרעל ןעמוקעגנָא ןענַײז ייז ןוא סעדאיּפמילַא עכעל
 יוזא---"םִיַאגושעמ טרעדנוה ןֹוא םיקיזאמ טרעדנוה ףניפ, .לטעטש
 -אמ-שיזיפ רעקטריכיסַאװָאנ יד סאּפש ןקיטומטוג א ןיא ןָא ןעמ טפור
 יד ןענַײז ןסױטשנַא ךיז ןָאק עמ יו ,םיקיזאמ יד .לוש עשיטאמעט
 "וואל ןענַײז ?םִיַאגושעמ , יד ?םִיַאגושעמ יד ןענַײז רעוו ןוא .רעליש
 "װָא ,רעמור ,וָאנוּפאיל ,וועיאילעב ,ועילַאבַאס ,רעקדוב ,וועיטנער
 רעקידכעלַײק רעד זיב--- ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא טיורבנעטכארט ,ווָאקינאיס
 "אמ יד ראפ ןענעייל סָאװ ,עטנרעלעג עטסנעעזעגנַא -- טרעדנוה לָאצ
 -רעד ייז ןעמענ ןוא ייז טימ ןסעומש ,סעיצקעל עוויטאטלוקאפ םיקיז
 -יטסניא עכעלטפאשנסיוו יד ןיא ---"רעדייכ , ןיא ךיז וצ ןַײרא ךָאנ
 יד ןוא ,םידימלאט ןָא רעטנרעלעג ןייק ָאטינ , .קיטקארּפ ףא ,ןטוט
 -לוש רעד ףא ךָאנ ןציז ענעי ןעו ,ןכוזסיוא ןעמ ףראד םידימלאט
 ןיא סָאד ןוא ,וועיטנערוואל רעקימעדאקא רעד טגָאז יוזא --- ,"קנאב
 םעניא ןטנרעלעג ןדעי ראפ ןטָאבעג עטשרע יד ןופ סנייא ןרָאװעג
 ןוא םיווושַיי יד רעביא םוא ןרָאפ רעייטשרָאפ עלעיצעּפס ,לטעטש
 -אשטרוק ןוא סװָאסָאנַאמַאל עַײנ ןכוזוצסיוא ריביס ץנאג ןופ רעפרעד
 א טימ ערוועכ רעבָא ,טינ טאמיק ייז ןעניפעג רעדניקרעדנווו .סווָאט
 ךעטעש ןצנאג ןפא-- גונעג ןאראפ זיא סעציײלּפ יד ףא ּפָאק ןסוג
 ,ןאעקָאיזַײא ןזיב בָא ךַילט םענופ
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 םענופ רעליש יד ןטעבעג ןבָאה לטעטש םענופ ןגָאלָאיצַאס יד
 עכעלטע ףא ןרעפטנע ךעלטפירש לושיטאמזיפ רעד ןופ סאלק ןטנעצ
 רעד ןגעװ גנוניימ רעַײא, ןעוװעג זיא עגארפ עטשרע יד ,ןגארפ
 "ףךילא ןענרעל סָאװ ,רערעל יד ןגעוו ןוא לוש

 :עכלעזא ןעוועג ןענַײז סרעפטנע יד
 "?.,ךיז ןרעל ךיא רעכלעוו ןיא ,לוש רעד טימ ריצלָאטש ךיא,

 ,ןטייוצ םעד רענייא ןייטשראפ וצ רעסעב זדנוא טפלעה לוש יד,
 .?םענעי וצ ןוא ךיז וצ גנערטש קיטַײצכַײלג ןוא קיצראהטיירב ןַײז וצ

 יד רערעל ערעזדנוא ןיא ץאש ךיא ,לוש רעזדנוא ביל בָאה ךיא
 "ףוראב רעייז וצ גנויצאב עקיטכירפוא יד ןוא רוטלוק עכיוה

 עכעלרע יד רערעל ערעזדנוא ןיא ץאש ךיא .עטוג א זיא לוש יד,
 ,"רעליש םעד וצ ערעײז גנויצאב

 לַלװ ,ןשינעטנעק ענַײמ ןכָארּפשטנא קידנעטש טינ ןבָאה ןלאב יד;
 | ...םענָאּפ גולק א ןוא עיצאטוּפער עטוג א זיא רימ אב

 -רעד א ראפ ןיוש ךיז ריא טלאה יצ, :עגארפ רעטייווצ רעד ףא
 | :טרעפטנעעג יוזא ןעמ טָאה "?ןשטנעמ םענעסקאוו

 רעבירעד ,ףירגאב רעוויטאלער א זיא שטנעמ רענעסקאוורעד א,
 ."ןגָאז טינרָאג םעד ןגעוו ךיא ןָאק

 ,"םענעסקאוורעד א ראפ טינ ךיז טלאה ךיא ,ןיינ,
 סע יוװ ,רענעסקאוורעד ךאס א ,רענעסקאוורעד א ןיב ךיא ,ַאי;

 "רערעל ענַײמ עקינייא עליפא ןוא ןרעטלע ענַײמ ןעניימ
 רימ טימ ןוא .רימ ןגעו טניימ עמ יװ ,רעטלע ךיא ןיב סיוועג,

 ?עטרעוואכ עטסטנעָאנ ןַײמ םיקסאמ ךיוא םעד ןיא זיא

 -ערוועכ רעקירָאי-16 א-- ,ןיב ךיא סָאװ ,םעד ראפ ךיז טלאה ךיא
 ."ענעסקאוורעד ןיא טינ ךירק ןוא ,ןאמ

 "ןשטנעמ ןקידנעטשבלעז א ראפ ךיז טלאה ךיא,
 יד רימ ןגעװ ןעניימ סע יו ,רענעסקאוורעד ךיא ןיב ,ךעלריטאנ,

 ךיוא , ןטאט םאב ,דניק א ךָאנ ךיא ןיב ןעמאמ רעד אב) ענעסקאוורעד
 ,?(*..קינסאלקרעטנעצ א-- שטנעמ א רימ

 ,ןליפעג ךאס א ןפורעגסיורא רימ אב טָאה סָאד .סאּפ א ןגָארקעג,
 ,ןשטנעמ םענעסקאוורעד א ראפ ןטלאה ןיוש ךימ ןעמ טעװ ,ךעלדנע
 ?םעיּוקעמ טינ גנונעפָאה יד ךָאנ טרעוו רעבָא לַײװרעד

 -ראפ עמ סָאװ ,ןגארפ עקיבא יד ןעוועג ךָאנ ןענַײז ,ךעלנייוועג
 :ןלוש יד ןיא םוטעמוא טיג

 ריא טלעטש יוװ ?קילג ךעלנעזרעּפ רעַײא ןַײא ריא טעז סָאװ ןיא;
 "?ןעמענראפ ןלעוװ ךיז ריא טלָאװ סָאװ טימ ?ליצ-סנבעל םעד רָאפ ךיז

 ןיא טעברא רעטנאסערעטניא ןיא ןַײא ךיא עז קילג ךעלנעזרעּפ,
 ןַײמ .לטעטשמעדאקא ןיא ,ליּפשַײב םוצ .טָאטש רעגנוי רענייש א
 ?טעטיסרעווינוא רעקסריביסָאװָאנ ןיא ןעמוקנָא -- ליצ רעטסטנעָאנ

 א ןַײז וצ בערטש ךיא .ןשטנעמ קיטיינ ןַײז ?קילג ךעלנעזרעפ,
 ."רעקיזיפ

 ,"קילג ךעלנעזרעּפ ןגעו גנולעטשרָאפ םוש ןייק טינ בָאה ךיא,
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 ןיא סָאװ ,רעד ,גנוניימ ןַײמ טיול ,זיא שטנעמ רעכעלקילג א;
 ,"טבילראפ סעמעעב

 ןעמענראפ ךיז ליוװ ךיא !רעקיטאמעטאמ א ןַײז ?קילג ךעלנעזרעּפ ,
 ןוא עיפָאסָאליפ טימ ךָאנרעד ,קינכעטָארטקעלע ,קיטענרעביק טימ
 ,רוטאנ רעד וצ טנעָאנ ןַײז ,ןזלרמורא .טַײקיטעט רעכעלטפאשלעזעג
 םוצ ןוא ןטעברא םוצ ןטפערק ןּפעש ןעמ ןָאק רוטאנ רעד ןופ רָאנ

 ..."ןבע
 רעליש יד רָאפ ךיז טימ ןלעטש סע סָאװ ,ךערע ןא ןיוש ךיא סייוו

 עלא ןיא ,םוטעמוא יו ,ערוועכ עכעלנייוועג ,לושטאמזיפ רעד ןופ
 רעמ ךיז טיירד סָאװ ,ּפָאק ןיא עלעפַײרש רעדנוזאב א טימ רָאנ ,ןלוש
 ,קיזיפ ןוא קיטאמעטאמ םורא

 ןופ םענייא ןיא טציז טעטיסרעווינוא םענופ קָאטש ןטשרעטנוא ןפא
 לושטאמזיפ רעד ןופ לייטנרעל ןטימ רעטלאווראפ רעד ןרעמיצ יד
 לדיימ ןייש קניגנוי א טייטש םיא ןגעקטנא .שטיוועלווָאקאי ליומאס
 ריא טלָאוװ'ס יו ,לטּפָאק ןטקירטשעג ןטיור ריא ןיא ךיז טעילוט ןוא
 יד .טרעמוראפ זיא למענעּפ עקידווענייכ סָאד .טלאק רעייז ןעוועג
 ןעלקניפ סעִיו יד ןופ ךעלערעה עקיטכיל יד רעטנוא ןגיוא עיולב-לעה
 ךָאנרעד ,רערט עטשרע ןא ןזַײװאב ךיז טעוו דלאב ,קראטש וצ סעּפע
 -ייוועצ ךיז ןוא ןטלאהנַײא ךיז רעמ ןענָאק טינ ןיוש לדיימ סָאד טעוװ
 טָאה קילגמוא רעטסיװ א ראפ סָאװ ?ןעשעג זיא סָאװ .לָאק א ףא ןענ
 ?ןבעלוצרעביא יוזא טגניװצ ןוא ןפרָאװעגפורא ןזעוו ןגנוי ןפא ךיז
 ףא ןגָארקעג טָאה לדיימ סָאד .רעסיורג א עקאט זיא קילגמוא רעד
 טינ יז טָאה "ריפ, ןייק וצ ,?סוילּפ א טימ ירד, א ,"ילרד , א קיזיפ
 ןבלעז םעד טאהעג ךיוא יז טָאה רעטסעמעס ןקירָאפ םעניא .ןגיוצרעד
 ,לושטאמזיפ רעד ןיא ןענרעל טינ ךיז ףראד יז זא ,סע טסייה ,לאב
 ןענעגעזעג ךיז ןעמוקסיוא ריא טעוו'ס .לוש רעכעלנייוועג א ןיא רָאנ
 רעד טימ ךיוא רעשפע ,סעטרעװאכ יד טימ ,לטעטשמעדאקא ןטימ
 ןעמעראווסיוא ךיז ןעמונעג טשרָאקָא ָאד טָאה סָאװ ,עביל רעטשרע
 ..ןטגוװַא עקידגנילירפ יד ןיא

 -מילָא רעד ףא ,ןלאפראפ טינ ךָאנ זיא'ס ,ןעז ךָאנ ןלעוװ רימ ---
 --,שטיוװעלוװוָאקאי לַיומאס יז טסיירט --- ,טגיזעג ךָאד וטסָאה עדאיפ
 ,ןרינעמאזקערעביא ךיד ןלעװ רימ ןוא ,וצ טוג ךיז טיירג

 טצפיז ---,גנורינעמאזקערעביא יד ןבָאה ןלעוװו ןיוש טלָאװ ךיא --
 יז ,דלודעג ןייק טינ טָאה יז ,קיטנעק ,רעַײרפ לסיב א ּפָא לדיימ סָאד
 "ילרד, ןבעלדנעש םעד ךיז ןופ ןרעדַײלשּפָארא רעכיג סָאװ ןיוש ליוו
 ,ךַללג ןשטנעמ וצ ןרעוו ןוא

 ךיז ור -- ,שטיוועלווָאקאי ליומאס ריא טעצייא -- ,טינ ךיז לַײא --
 ,ןעמאזקע ןקיטציא ןופ ּפָא רעִירפ

 יסיוא .ןרָאי עלעטימ יד ןיא שטנעמ א ןזיא שטיוועלווָאקאי לַיומאס
 לַײוװ ,ןזיואב טינ ךיא בָאה ןבעל ןַײז ןגעו רעיונעג םיא אב ןגערפ
 רימ טָאה רע רעכלעוו ףא ,עיצקעל א ןבױהעגנָא ךַײלג ךיז טָאה'ס
 -ָאק-דילגטימ רעד ןעװעג זיא רָאטקעל רעד ,ןַײז וצ טרידנעמָאקער
 -קעלא עימעדאקאיטפאשנסיוו רעשידנאבראפלא רעד ןופ טנעדנַאּפסער
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 ןופ רענייא קירוצ ןֹרָאי טימ טָאה סָאװ ,ווָאנוּפאיל שטיוועיירדנא ייס
 -קיטענרעביק יד ןעלקיווטנא ןעמונעג דנאל ןיא זדנוא אב עטשרע יד
 רָאנ ןיא סָאװ ,דרָאב רעצראווש רענַײפ א טימ ,רעכיוה א .עירָאעט
 יונעצ א טימ ,סַײװ א ןיא ,רָאה עוװָארג טימ ןטכָאלפעגרעביא לסיב א
 טימ רע זיא ,ןזיוה עניורב-לעה ןיא ןוא דמעהרעביוא ,רענלָאק םענעמ
 רעגנוי רעד ןוא ,ערדעטאק רעד ףא ףורא טָארט ןוויטרַאּפס ןגנירג א
 ןיא ןװָאנוּפאיל אב .ןטנעמסידָאלּפא טימ טנגעגאב םיא טָאה םעליוא
 ,םיא אב טייטשאב סייבפעלא רעשיסור רעד ,םיטש עכייוו א רעייז
 יװ ,טרָאװ טראה אזא עליפא ,סעיסיוא עכייוו ןופ רָאנ ,ךיז טכוד
 לָאז עמ זא ,ביל טָאה רע .דלימ ןוא ךייוו סיורא רע טדער ,???ָאטשט,
 רע טּפאכ רעהעג ךעלרעדנּוװ א טימ ,סעשאק ןבעגראפ ,ןגערפ םיא
 ,עטראּפ א ץעגרע ןופ ךיז טגָארטרעד סָאװ ,גנאלק ןטביוטעגוצ א ףוא
 ןגערפ לאלכיב רע לָאז יצ ,ךָאנ ךיז טלקנעװק רעגערפ רעד ןעוו
 ןיא ּפָאק םעד סיוא יצ א שטיוועיירדנא ייסקעלא טוט --*?ָאטשט,
 ,עגארפ יד ןרעהרעד וצ רעגַײנ טימ לופ זיא רע ןוא ,גנוטכיר רענעי
 רעדעי .רעליש עטּפָאכ א טלגנירעגמורא םיא טָאה עיצקעל רעד ךָאנ
 טָאה רע סָאװ ,ךוב םעניא לטַײז ַײנ א טשימעגפוא רע טָאה לָאמ
 :רעגניפ ןטימ ןבעגעג לטַײט א ןוא ,טנאה רעד ןיא ןטלאהעג

 ..עבאגפוא עטנאסערעטניא ןא ךָאנ זיא טָא --
 -ימיפ , יד טימ טדיישעצ טינ ךיז ךיא בָאה ךָאנרעד גָאט ןצנאג א

 ,לושטאמזיפ רעד ןופ רעליש יד ןָא ָאד ןעמ טפור יוזא-- ,"סעטאש
 ,זיוה קיקָאטשנַײנ א---גנוניווונעמאזוצ רעד ןיא ייז וצ קעווא ןיב ךיא
 יד ,לטעטשמעדאקא ןיא רעזַײה עלא יװ ,דלאוו ןיא ךיז טניפעג סָאװ
 ןפא טפיטשעג ןוא ןייגליווו טזָאלעג ךיז ןבָאה עטנרעלעג עקידנעמוק
 ,טלגנארעג ךיז ןעמ טָאה רעמיצ ןשלגניי א ןיא .ןפיוא ןטעשָאּפ עמאס
 א ןפָאלעגמוא זיא רָאדירָאק ןיא .טצנאטעג ןעמ טָאה ןשלדיימ א ןיא
 .6/1חצ3 82 זקס3ץ2? :טמעראילעג ןוא ןאמערוועכ

 ןקילג רעקוועלירסאק
 יעג יד ןופ זיוה םענופ לאז ןסיורג םעניא ,לטעטשמעדאקא ןיא

 -סאק, לבמאסנא רעשידִיי רעדארגנינעל רעד טנַײה טזַײװאב ,עטנרעל
 "גוה רָאּפ א רעבָא ,רעלופ ןייק טינ זיא לאז רעד ."ןקילג רעקוועליר
 ,לאז ןיא טכיל סָאד סיוא טשעל עמ ןעוו .ןאראפ ןענַײז ןשטנעמ טרעד
 יד ףא רעטרע עלעװלָאװ יד ןופ ןטנעדוטס לטניב א רעבירא טפיול
 ןעוט ,עניב רעד וצ טנעָאנ עליכטאכעל ןופ ןציז סָאװ ,יד ןוא ,ערעַײט
 ןיוש זיא ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא זא יוזא ,רעטנעענ ךָאנ קור א ךיז
 ,ָאטינ טרָא ַײרפ ןייא ןייק

 ןעוװארּפ טמענ לדנעמ-םעכאנעמ .גנאהרַאפ רעד ףוא ךיז טבייה סע
 .בָאג עסעמע יד םיא ןלײטנַײרא-- לדנייש-ענייש ןוא ,קיטש ענַײז
 רעדעי ןיא .ײרעשטּפעש עכעליירפ עכעלרעהפומוא ןא זיא לאז ןיא
 ןופ ייז וצ ךיז טגייב עמ ןוא ,רעצעזרעביא רַאּפ א ךיז ןעניפעג ייר

 .רעטיוועג םעד ןגעקטנא ייג ךיא , ? ??סָאװ, 1
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 רעצנאג רעד ראפ רעביא ץעז ךיא .ןדלי-עטוג וצ יו ,סעלסערק יד
 ךיז טגיינ ,קינייו רימ ראפ ךָאנ זיא סָאד ביוא ןוא ,רענַײמ קנאב
 רעטניה ,ייר רערעדנא רעד ןיא טציז סָאװ ,יורפ א ןָא לָאמ סעדעי
 טסיש גנושטַײטראפ רעד רָאנ .ןשטַײטראפ ךיוא טעב ןוא ,ןקור ןַײמ
 .ןרעיוא יד ןצאלּפ סע זא ,רעטכעלעג קיכליה א סיוא יז

 -נָא .רעטכעלעג ןופ ךיז טקיטש םעליוא רעד ,טכאל םעליוא רעד
 טכאל טַײצ עצנאג יד ןוא ,לקאטקעּפס רעד טרעיודעג ָאש ןבלאהרעד
 עמ ..םעכיילא-םעלָאש ךָאד ןיא סע ?רעדנּוװ רעד ָאד זיא סָאװ .ןעמ
 ,גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ עליפא טכאל

 ,טקראטשעג יוזא ךיז טָאה טניװ רעד ,ןסיורד ןיא סיורא ןעייג רימ
 ,טערב יד ןפרָאװעגמוא טָאה טניוו רעד .סיפ יד ןופ םוא טפראוו רע זא
 סמעכיילא-םעלָאש טימ עשיפא יד ןעגנאהעג זיא סע רעכלעװ ףא
 "עג ךיוא ןענַײז סָאװ ,לושטאמזיפ רעד ןופ רעליש רַאּפ א .טערטרַאּפ
 ןוא -- ?םיקיזאמ יד ,ָאטינ ןעד ייז ןענַײז ּוװ -- ,לקאטקעּפס ןפא ןעוו
 רעטרעדַײלשעגמוא רעד וצ וצ ןעייג רעיושוצ ערעטלע ןוא ,ןטנעדוטס
 ,ביױטש םענופ ּפָא יז טקינײיר עמ ,ףוא יז טבייה עמ ,טערב רעסיורג
 סנרעטמאל יד ןופ ןַײש רעד ןיא ןוא ,טקעדאב ךיז טָאה יז ןכלעוו טימ
 ,טערטרָאּפ רעביל רעד רעדיוו ןיוש טלקניפ

 ןעייג סע .לטעטש ןקיטכאנאב ןרעביא ןייג ךיז ןזָאל רעיושוצ יד
 -עג ךיא ןיב ןטלמונא ...ןגָאלָאעג ,רעקיטאמעטאמ ,רעקימיכ ,רעקיזיפ
 רעקימעדאקא ןטימ טסעומשעג ןוא טוטיטסניא ןשיגָאלָאעג ןיא ןעוו
 א ףא טגנעה טוטיטסניא םעניא .קומיפָארט שטיוועייסקעלא יירדנא
 רעטרע יד טנכײצעגנָא ןענַײז סע רעכלעוו ףא ,עּפאמ עקיזיר א טנאוו
 ץנאג, .סערציוא-רוטאנ עַײנ ןענופעג סנטצעל טָאה עמ ּוװ ,ריביס ןיא
 ןָאטעג פאלק א רעקימעדאקא רעד טָאה-- ,"טפאנ ףא טייטש ריביס
 ,ןעמונעצ םיא אב ךיז ןבָאה רעכעלזַאנ יד .ליד ןרעביא סופ א טימ
 א טימ טּפאזעגכרוד ןעוװעג טלָאװ רענַײז טעניבאק רעד יװ טקנוּפ
 סָאװ ,סעיצידעּפסקע יד ןגעװו טלייצרעד רימ טָאה רע .ךעייר-טפאנ
 -קעּפס ןכָאנ קידנעייג ,טציא .ךרוד דנאנאכָאנ טריפ טוטיטסניא רעד
 טינ ךיא בָאה ,רעטיילגאב ענַײמ טימ ןעמאזוצ סאג רעד רעביא לקאט
 ,ָאד עפוג ךיז ןעניפעג סָאװ ,סערציוא יד ןגעו טכארטעג קידנליוו
 ,לטעטשמעדאקא ןיא

 ילסיא רימ וצ ןָא ךיז טפור -- ,"ןקילג רעקוועלירסאק, יד ךָאנ --
 ןקידנפײפ םעד ןעַײרשוצרעביא ךיז קידנעימאב ,שטיוװָאמארבא
 טפראדעג ,לטעטשמעדאקא ןיא ,זדנוא אב ָאד ןעמ טלָאװ-- ,טניוו
 -ירסאק יד .ןדלעה עַײנ ,ערעדנא טימ גנולעטשרָאפ עטייווצ א ןזַײוװ
 טניימ יוװ ,זדנוא ןופ טַײװ רעייז ןיוש ךָאד ןענַײז ןעניושראּפ רעקוועל
 ?ריא

 -אמ טלדורּפש לטעטשמעדאקא סָאד .יוזא ךיוא ךיא ןיימ עדאווא
 א ייז בילוצ רָאנ ןעמ טמענ ּוװ .ןדלעה עטסַײנ ןוא עַײנ טימ שעמ
 ..?םעכיילא-םעלָאש םעַײנ
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 טרָארוק ףא שעדיוכ נט

 ..העדליװ} א

 -וּפ א ןָא טרָארוק ףא טרָאפ סָאװ ,שטנעמ
 ןופ ."רעדליוא א ןטַײל אב טסייה ,עקווָאיט
 ךיז זָאל ךיא ."רעדליוו, א ךיא ןיב ןָא טנַײה

 עטיירב טָאה רע ,םאי םוצ רָאפ ךיא .טָאראב סטָאג ףא עיסענ רעד ןיא
 ייוכ א .ןעמעלא ראפ ךעלטנַײרפטסאג ייז טיײרּפשעצ רע ןוא סמערָא
 ןגיל ,ןרעסאוו'םאי ענעצלאזעג יד ןיא ןעלוויוט ךיז ךיא לע שעד
 ןַײז .ןוז רעקידמערָאד רעד ףא ןטָארב ךיז ןוא דמאז םעניד ןסייה ןפא
 עמ ןעוו :לגיופ רעַײרפ א זיא עמ-- עלַײמ א עליפא זיא "רעדליוו, א
 ירפרעדניא ,ןפָאלש ךיז ןעמ טגייל --ליוו עמ ןעוו ,ןעמ טסע ,ליוו
 "גוא טליּפש סָאװ ,טסינאיאב םענופ ףליה רעד ןָא ףוא ךיז ןעמ טּפאכ
 יד ןיא טינ טעז עמ ."עקדאיראז, רעד וצ קידנפור ,רעטצנעפ ןרעט
 ערעייז ןיא קינרָאטאנאס םעד ןעמענ ייז זא סָאװ ,םיריוטקָאד יד ןגיוא
 עשינָארכ עטלא יד ץוכ .טינ שטנעמ ןייק שטנעמ רעד ןיוש זיא ,טנעה
 ףא טפיול רענעי ןוא ,קנערק עַײנילגָאּפש ךָאנ ייז ןעניפעג ,ןסאלאכ
 םעד טרילראפ ,שינרעטיב טקנירט ,סעקטעלבאט טגנילש ,ןרודעצָארּפ
 -עראוו יד ,שזאילּפ רעד ,םאי רעד עכינ טינ םיא זיא'ס ןוא ,טיטעּפא
 ,ןוז עמ

 ןדײרּפָא ךימ טוװורּפעג ןגעווטסעדנופ ןבָאה ענעראפרעד ןשטנעמ
 :עדזאי רעד ןופ

 יד ףא קעז יד טימ ךעלדיימ ןוא םירעכָאב יד וצ ךיז טסכַײלג --
 ןפיוה א גונעג זיא ייז ?טנעה יד ןיא ןרָאטסיזנארט יד טימ ןוא סנקור
 ,לדַײב א ןעִיצנָא ףא טנװַײל קיטש א ןוא רעטַײש א ןכאמ וצ רענעּפש
 רעטנוא ירטעּפיַײא םעד ןוא ּפָאק ןרעביא למיה םעד רָאנ ןפראד ייז
 וד ביוא ,ןָאט וטסעװ סָאװ ,ןרָאי יד ןיא שטנעמ א ,וד רעבָא .סיפ יד
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 ,שינעפוטש א זיא םוטעמוא ,לעטָאה ןיא טרָא ןייק ןגירק טינ טסעוו
 ..ֿפָאק ףא ּפָאק

 ּוװ ,םאי גערב םאב ,טרָא ןא ןיא רָאפ ךיא לַײװ ,טינ סע טרא ךימ
 ,קראּפ רעטלא רעד ,רעצעלּפ יד ,ןסאג יד-- עטנעקאב ךאס א בָאה ךיא
 ןוא .ןריצאּפש ןטרָאד ןעזעג לָאמ ןייא טינ ךימ ןבָאה רעווקס רעד
 עטלא ענַײמ ,ייז ?ןָא גנאל ןופ טינ ךימ ןעד ןעק רע !םאי רעד עפוג
 ןלעוו -- ,םאי רעד ןוא למיה רעד ,ןזָארג ןוא רענייטש יד -- עטנעקאב
 .טָאטש רעד ןופ ןשטנעמ יד טימ ךיז ןענעקאב וצ ןפלעה רימ

 ?סאג יד ןסייהעג לָאמא טַאה יוזאיו

 סאגיסקראמילראק רעקיטכיצ רעליטש רעד רעביא םוא ייג ךיא
 ץלא ךיז ןָאק ןוא (לָאּפויראמ רענעזעוועג) ווָאנאדשז טָאטש רעד ןיא
 ףראד סָאװ בילוצ ,לָאמא ןסייהעג טָאה סאג יד יוזאיוו ,ןענָאמרעד טינ
 טמענ ּפָאק םעד זא ךָאנ ,םערייכעב ךימ טגערפ-- ןסיװ סָאד ךיא
 ךיז םעד ןופ טוװרּפ זיא ,טַײקשיראנ א ,עגארפ עטסופ א ןרעיוב
 ןופ ךיז ןעײרפאב וצ יװ ,רעװש יוזא טקנוּפ זיא סע --- ןעּפעשטּפָא
 ךיז ירפרעדניא םעצולּפ טָאה סָאװ ,ןגינ ןקיטײצראפ א ,לדיל טלא ןא
 א ךָאנ ךיז טּפעלש ןוא ןרעיוא יד ןיא ןָאטעג גנולק א ,טעּפעשטעגוצ
 טכאמ'ס ,ןגינ םעד טלמרומ ןוא סאג רעד רעביא טייג ריא .גָאט ןצנאג
 -עה עטָאנ א טימ טמענ ןוא ,טַײז ריא ּוװ ,טסעגראפ ריא ,עליפא ךיז
 טגניז רע -- ןיושראּפ א ןופ סאגושעמ א :םוא ךיז ןקוק ןשטנעמ -- רעכ
 !גָאט ןלעה ןטימניא

 א ןיא ןַײרא םוק ,רעיוט םענירג א ןיא עקטילאק א ףוא ןפע ךיא
 ןבָאה ןסקיװעג יד ,לדעס טכידעג ןיילק א זיא סטכער ןופ ּוװ ,ףיוה
 ךעלנע סעּפע זיא'ס ןוא ןרעדנא ןטימ רענייא ןטכָאלפעגרעביא ךיז
 ןיא טריפ סָאװ ,ריט ענעּפָא ןא-- סקניל ןופ .לגנושזד לקיטש א ףא
 ףֹא סיורא ןעייג רעטצנעפ יד ,לביטש קירעדינ טעװעקניטעגיסַײװ א
 טקוקעגנַײרא ךיא בָאה ,סאג רעד ןופ ,ןטרָאד ןופ עקאט ןוא ,סאג רעד
 ,ךעלבַײש עניילק יד ןיא

 ,רעטצנעפ עדמערפ ןיא ןקוקנַײרא-- עוװעט עטכעלש א בָאה ךיא
 טבעל רעוו ,רעיונעג ןסיוו ןיוש ךיז טליװ ,ןַײרא טקוק עמ זא ןוא
 רעבַײרש א זא ,ןעמ טגָאז טסיזמוא טינ .טבעל עמ יוזאיוו ןוא ןטרָאד
 ,רוטארעטיל טסייה סָאװ ,עכולעמ רעד טניד רע ,רעריּפשסיױא ןא זיא
 ןעגנירדנַײרא געמ עמ--ץלא ערָאּפאק א זיא רוטארעטיל בילוצ ןוא
 ךימ טָאה טציא רעבָא .ךעלעקניוו עטסנגרָאבראפ ,עטסמייהעג יִד ןיֹא
 ,טַײקירעגַײנ ןוא שינעמוקסיוא עשירארעטיל ןַײמ טקיורמואב יוזא טינ
 -עצ רעד ןופ לעװש ןפא ןטָארטעגפורא ןיב ךיא .סרעדנא סעּפע יו
 בָאה ךיא סָאװ ,ענַײמ עגארפ עטשרע יד ןוא ,ריט רעטלארּפ
 עטמאלפראפ רָאּפ א טימ זיא עכלעוו ,עטסָאבעלאב רעד ןבעגראפ
 זיא ,ןגעקטנא סיורא רימ ןוא עטילּפ רעד ןופ ןעגנאגעגּפָא ןקאב
 :ןעוועג
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 ?סאג יד ןסייהעג רעירֿפ טָאה יוזאיוו ,ןגָאז טינ רימ טנַאק ריא --
 רעד אב ןקאב יד ןבָאה עשאקצָאלק ןַײמ ןופ --?סאג עכלעוו --

 ,רעמ ךָאנ טמאלפעצ ךיז יורפ
 ,טניוװו ריא רעכלעוו ףא ,סאג יד טָא ,ונ --

 ךימ טָאה ,עבָאב א ןיוש רעשפע ,עגנוי ןייק טינרָאג ןיוש ,יורפ יד
 ּפָאק םעד טקעטשעגסיורא עליפא ,טכאדראפ ןשּפיה טימ טקוקעגנָא
 רעד ןיא זיא עמ יצ ,ןעז --- ךעלביטש ערעדנא יד וצ ,ןַײרא ףיוה ןיא
 בָאה'כ ..ףליהוצ ןפור ןעמעוו ןבָאה יז לָאז סָאװיסעּפע רעמָאט ,םייה
 טינ ,ווענאג ןייק טינ ,עלילָאכ ,ןיב ךיא זא ,ןגָאז רעכיג סָאװ טזומעג
 סָאװ ,קינטרָארוק "רעדליו, א ךיא ןיב לקאכאסעב ,רעלדניווש ןייק
 ,סאג רעד רעביא טעשזדנַָאלב ןוא רעגעלטכאנ ןייק טינ ךָאנ טָאה
 עשיראג ענעדיישראפ ּפָאק ןיא ןכירק ,טעשודנַָאלב עמ זא ןוא
 / .סעשאק

 ,ןסיײהעג רעירפ יז טָאה יוזאָיו ,עקאט ,טראוו ,רָאנ טראוו --
 -רעד ךיז ןעמונעג עטקיוראב א לסיב א יורפ יד טָאה--?סאג רעזדנוא
 -ללָאּפָארטעמ ןסייהעג רעירפ טָאה סאגיטכענקביל-לראק יד -- .ןענַאמ
 -רעירפ יד ...עקסװעַײלָאקינ ןסייהעג טָאה סאג עקסאבנָאד יד ,עקסעשט
 יז טָאה-- ןיוש סייו ךיא ,אש ..טציא טסייה סאג עװַאהרָאט עקיד
 ,ייז ןופ ּפָארא ןיוש זיא םאלפ רעד סָאװ ,ןקאב יד ןוא ,טיירפרעד ךיז
 א ןפיל יד ףא ןָאטעג ןַײש א טָאה'ס .טמאלפעגפוא רעדיוװ ןבָאה
 -ָאמא עלעקניוו א םענָאּפ ןטרעטלעעג םעד טרעקעגקירוצ ןוא לכיימש
 עיראמ --ןסייהעג רעירפ טָאה סאג יד--.טַײקנײיש ןוא ןייכ ןקיל
 !עקסנילאדגאמ

 טנכייצראפ ךיגפא ךיא בָאה --!עקסנילאדגאמ עיראמ ,עקאט ,ָאי --
 ,לָאמאכָאנ ןסעגראפ וצ טינ ,סעניורכיזאהירעפייס ןַײמ ןיא ןעמָאנ םעד

 טסייוו יורפ יד .רעטנעענ ךיז ןענאקאב רימ ,טרָאװ א ךָאנ טרָאװ א
 טסייה יז ,(ןעלזאג א ןופ טינ ןעמָאנ א) עיוועט סייה ךיא זא ,ןיוש
 ליפיוזא ףֹא ןיוש ןיב ךיא .ענווָאקראמ עריפ ,עריפ רעדָא ,עדיירפ
 ןייגוצנַײרא ןַײא ךימ טדאל יז זא ,ןענווָאקראמ עריפ אב טביילגאב
 ןטרָאד ןציז רימ טיורטראפ ןוא רעמיצ ןטמארעגפוא ןטייווצ םעניא
 רעדָא ,םִיָארפע ,ןאמ ריא ןעמוק טעוװ סע זיב ,ןטראוו ןוא ןיילא רענייא
 ףראד ןוא קינילקילַאּפ רעד ןיא קעווא זיא רע -- ,שטיוועינאנאכ םיפעי
 ,ןרעקמוא ןכיגניא ךיז

 יוןבאט א ףא ָאד ןעטסָאמוצנַײא ךיז רעכעלמייה עקפאד זיא רימ
 טאלב א טרעגלעוו עטסָאבעלאב יד יוזאיוו ,ןקוקוצ ןוא ךיק ןיא עקטער
 "ךיק ןפא םיא ראפ טרָא ןייק ןעַײטס טינ דלאב ןיוש טעװ סע .ןשקָאל
 עקלשטאק יד ץלא ןטכיר טנעה עטקילעמראפ עכעלבלופ יד רָאנ ,לשיט
 דלאב ,רעקיטכיזכרוד ,רעניד םיא ןכאמ ,טאלב םעד ןעִיצ ,ןדנאר יד וצ
 ,טינ ךיז טסַײרעצ רע ,ןיינ .ןסַײרעצ ךיז רע טעוװו

 רעטרעדנוה ראפ ןקאבעג ןוא טכָאקעג ךיא בָאה רעירפ --
 ןיא עקלשטאק יד טגיילעגקעװא ענווָאקראמ עריפ טָאה -- ,ןשטנעמ
 ,ןוא לַײװגנאל ןַײמ ןבַײרטראפ וצ גנאלראפ ןטימ םענַָאּפא ,טַײז א
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 לסיב א טלָאװעג ךיז טָאה ןיילא ריא לַײװ ,רעמ ךָאנ ,סיוא טזַײװ
 -סיורא כָאה ,ןלייצרעד סעּפע ליװ יז זא ,קידנליפרעד ,ךיא ןוא ...ןדייר
 ,טָאנקָאלב ןטימ ןעּפלטנעה סָאד ענעשעק רעד ןופ ןעמונעג

 ףא טּפאכעג לָאמ טייווצ א ןוא לָאמ ןייא טָאה יז סָאװ ,קוק ןטיול
 ןַײז ריא טעוו'ס זא ,ןענאטשראפ ךיא בָאה ,ןעַײזײלק שירעבַײרש ןַײמ
 ןרעביא ןעּפלטנעה ןטימ ןפיול טינ לעװ ךיא ןעוו ,ןדייר וצ רעגנירג
 דייר ךיא ןעוו זא ,טרָאװ סָאד ןבעגעג ךיז ךיא בָאה לָאמ לפיוו .ריּפאּפ
 רָאנ ,ןבַײרשראפ טינרָאג ןגיוא יד ןיא םיא ראפ ךיא לָאז ,ןצעמע טימ
 :טלייצרעד טָאה ענווָאקראמ עריפ .םעד ןגעוו ךיא סעגראפ טפָא

 ךָאנ ךַײלג ,ןאד .עװָאלָאטס א ןיא ןכעק א ןעוועג ָאד ןיב ךיא --
 ףא ןוא סעקשטעטראק ףא ןסעגעג ךָאנ טָאה עמ ןעוו ,עמַאכלימ רעד
 בָאה ןסרוק ןייק ..טכיל טימ טכוזעג טעברא אזא ןעמ טָאה ,סענָאלאט
 ןיײמ יװ ,ןעזעג טינ בָאה ךיא .ךיא ןָאק ןכָאק רָאנ ,טקידנעראפ טינ ךיא
 -ָאטס ןיא ,ןטרָאד ..סָאװ ןופ ןַײז רָאנ לָאז סע ?טכָאקעג טָאה עמאמ
 -לע זיא רע .ןשטיוועינאנאכ םיפעי טימ טנאקאב ךיז ךיא בָאה ,עווָאל
 ,ערָאהנַײא ןייק ,טציא ןיוש ויא םיא ,רָאי קיצנאווצ ףא רימ ןופ רעט
 ךיא לפיוו ,טגָאזעגסױא ןיוש ךַײא ךיא בָאה ,אש ..קיצעביז ןוא ריפ
 יוזא ייטש ךיא ...עליימ ,ונ-- ,טלכיימשעצ ךיז יז טָאה --- ,טלא ןיב
 עװָאלָאטס ןופ רָאטקעריד רעד וצ רימ וצ טייג ,ךיק רעד ףא לָאמנייא
 רענייא טציז רעטצנעפ ןבעל ,לשיט םאב ,ענווָאקראמ עריפ, :טגָאז ןוא
 ןבעגטימ םיא ריא טעװ ךָאנרעד ,ןָא םיא טעװעדַאה זיא ...שטנעמ א
 ןעמוקעג טנַײה טשרע זיא רע .לטיורב עקסעשטרעמַאק בלאה א םייחא
 ."עקשטעטראק ןייק טינ ךָאנ טָאה ןוא ןרָאפ וצ

 זיא רע ,ןרָאװעג ןלעפעג טיג דייר סרָאטקעריד םעד רימ ןענַײז
 -ימ עקירעביא ןעד בָאה ךיא .טנעה עדמערפ טימ ןבעג וצ רעטוג א
 ירעמָאק ?טיורב עקסעשטרעמָאק ןעמענ םיא ךיא לָאז ּוװ ןוא ,ןקיט
 ןגײא ןא סנַײמ רימ בָאה ךיא ,עצישטעפוב רעד אב זיא עקסעשט
 ?עװצימ רעכלעוו א ראפ ?ןדמערפ א ןבעגּפָא סע ךיא ףראד ,לבעל
 -עפוב רעד טימ טינ ,רָאטקעריד ןטימ טינ :עוועט א זיא רימ אב רָאנ
 טימ ךיז ןגירק וצ ךעיוק ןייק טינ בָאה ךיא ,טינ ךיז ךיא גירק עצישט
 ,סעכיוק עלא סיוא ךיוא יוזא טגָאנ עטילּפ רעטיורג רעד אב ץיה יד ,ייז
 ,טסעװָאס ןַײמ ןגעק זיא סָאװ ,ךאז א ןָאט טסייה רָאטקעריד רעד זא
 ןוא קידנסיװ טינ טעשָאּפ ךיז ךאמ ךיא ,טינ ַײרש ,טינ ךיא םעראיל
 יוזא .סעלאדעב טינ ךיא ןיב .רימ ףא ךיז רע טמירק ךָאנרעד .טינ וט
 ךימ טָאה רע סָאװ ,ןסעגראפ בָאה ךיא .לָאמ ץנעי ןעוועג ךיוא זיא
 רעטעּפש עלַײװ א ךיא בָאה ,ךָאד ךיא ןיב עקירעגַײנ א רָאנ .ןטעבעג
 יװ ,זיא ןטרָאד ןַײרא לאז ןיא ךיק רעד ןופ סיורא קוק א ןבעגעג
 ערעיז ענַײמ טגנילש עמ ,טּפװ עמ .קידעבעל ןעוועג ,ךעלנייוװעג
 -עג עדאװא טלָאװ ךיא .סעילּפָאטראק ענערַארפעגוצ יד טימ טיורק
 ויא--סעילפָאטראק עטוג ןוא טיורק עשירפ ןופ שטשרָאב א טכָאק
 ןוא סרעיוז רָאנ טכארבעג ןעמ טָאה עזאב רעד ןופ זא ,ןעמ טמענ ּוװ
 ,רעפעפ לסיב א ,עװעּפָארק לסיב א ןַײרא גייל ךיא ?סנריורפראפ
 .םאט ןרעסעב א לסיב א לכַײמ רעד טנירק ,סעקלביצ עטלגערּפעג
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 "עג םענופ ןרעכעק רעד, קנאד א ןבירשעגנָא עליפא טָאה רענייא
 ...?שטשרָאב ןקאמש

 ,רעטצנעפ םעד ןבעל ,לשיט םענעי אב .ןַײרא לאז ןיא ךיא קוק
 ףראד ךיא סָאװ ,ןיושראּפ ןַײמ טציז ,סוקיפ רעד טייטש סע ןכלעוו אב
 סוקיפ םענופ רעטעלב עגנאל יד ,טינ םיא עוװעדָאה ןוא ןעװעדָאהנָא
 זא ,עז'כ רָאנ .םיא ןלעטשראפ ןוא ּפָאק ןַײז רעביא ּפָארא ןעגנעה
 -עג עציײלּפ יד ,ךעלוװָארג ןפיילש יד ,שטנעמ רערעטלע ןא !זיא'ס
 יװ יוזא זיא ןוא רעטצנעפ םוצ טיירדעגסיוא זיא םענָאּפ סָאד ,ןגיוב
 ןגעװ רָאנ ,ןסע ןגעוו טינ ,סיוא טזַײװ ,רָאג טרעלק רע .טכארטראפ
 ןױוש זיא .םיא ףא סענַאמכאר א ןרָאװעג רימ זיא .סרעדנא סעּפע
 ןעוועלאשז לָאז עמ-- ,ךיא טכארט -- ,טלעוו קע ןסעמערעדניא עקאט
 ,רעלעט ןלופ א ןָא סיג ךיא ןוא !טיורק ערעיוז לסיב א ןשטנעמ א
 -ראפ ,ךעלקיטש ערעסעב יד ןופ ,שיילפ לקיטש א ןַײרא ןיהא ףראוו
 ,ןצ גָארט ןוא ,ענעטעמס עלעפעל א טימ סַײװ

 ,טייהרעטנוזעג טסע ,עטיב --

 "רעד םיא ןבָאה רעלעט םענופ עראּפ יד ,ץכעקעג ןופ ךעייר רעד
 "עג טינ ךַײלג רע טָאה לפעל םעד רָאנ ,קירעגנוה זיא רע זא ,טנָאמ
 -קעווא ףראד ךיא ..רימ ףא ןָאטעג קוק ןרעגנעל א טָאה רע ,טּפאכ
 ,ןצעזוצ ךיז עלַײװ א ףא ךימ ןטעבעג רע טָאה ,ייטש ךיא רעבָא ,ןייג
 ןעמ טָאה עמָאכלימ רעד ךָאנ .טצעזעגקעווא ךיז עלַײװ א ףא ךיא בָאה
 ןשטנעמ ןטימ זיא סָאװ ,ןסיוורעד וצ ךיז ףא טַײצ ךאס א טפראדעג
 ץלא !טרעמוראפ ןוא טעריוכשערָאמראפ יוזא ןיא רע סָאװ ,ןעשעג
 ..ןענעײלּפָארא ןטרָאד ןופ ןָאק עמ ןוא םענָאּפ ןַײז ףא ןבירשעגנָא זיא
 יד ,ךיא .עציוואסארק א ,רעטכָאט א טאהעג בָאה ךיא ..?ךיא ןוא ,ונ
 .ייז ןוא ,בעל ךיא ,ןבילבעג ןבעל ןיב ,עטלא

 .ליטש עלַײװ א ןרָאװעג זיא ךיק רעד ןיא

 טינ םייהא ןבעגעגטימ ,ןשטיוועינאנאכ םיפעי ,םיא בָאה ךיא --
 טקידנעראפ ענווָאקראמ עריפ טָאה -- ,ץנאג א רָאנ ,לטיורב בלאה ןייק
 עקאט-- ןרערט ענעפָאלעגנָא יד טשיװעגּפָא טָאה יז יװ ,םעדכָאנ
 -אב ךיז רימ ןבָאה יוזא טָא ...ןבעגעגּפָא םיא לבעל ןַײמ ,סנגייא ןַײמ
 ,טנאק

 -עגוצ ןוא טקעדעגפוא ,עטילּפ רעד וצ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה יז
 ,סרעמע יוװ יוזא ,ּפעט עסיורג רָאג סעּפע ןופ ךעלקעד יד טקעד

 ,טריסערעטניראפ ךיז ךיא בָאה -- ?דניזעג שּפיה א טָאה ריא --

 לָאמטפָא טמוק סע רָאנ .םיפעי ןוא ךיא ?שּפיה א טסייה סָאװ --
 ,קיטנוז ןוא סעבאש ,ןגרָאמרעביא ןוא ןגרָאמ .רעמ ןכָאק וצ סיוא
 ןיא טעברא יז ,רעטכָאט סמיפעי-- עינא סעמראוו ןסע רימ אב ןלעװ
 -ַאבאל רעד טימ ןטרָאד טעטלאווראפ ,קינילקילָאּפ רעשידָאװאז רעד
 ,לסּפעש ןיא רענַײז ןעמָאנ רעשידִיי רעד ,עשאס ,ןאמ ריא ;עירָאטאר
 יד טימ ןעמוק ןלעװ ייז ?שטיליא , דָאװאז ןפא ראוועלאטס א זיא
 -סעווש ייווצ ענַײמ ןַײז ןלעװ סע ןוא .ןגעלָא ןוא ןעווָאװ --- ןיז ייווצ
 ּפָארא ךיז ייז ןּפאכ גָאטיורּפָא ןא ןיא .קיסוינ ןוא עיזיא-- רעדניקרעט
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 לקאכאס ייז אב טמענראפ געוו רעד .םאי ןיא ךיז ןדָאבוצסיױא זדנוא וצ
 -ירק ןופ ןאלּפָארעא ןטימ ןעולפ וצ טמוק עיזיא .ָאש ןבלאהרעדנָא ןא
 -עלאטס ךיוא ןענַײז ייז ,קסווָארטעּפַארּפעינד ןופ -- קיסוינ ,גָארָאװ
 עכָאּפשימ סמיפעי ןופ ןוא עכָאּפשימ ןַײמ ןופ ןעלבצנאמ עלא .ןראוו
 ..רעדַײנש א ןיא ןיילא רע רָאנ .ןגרולאטעמ ןענַײז

 .שטיוועינאנאכ םיפעי--"ןיילא רע, ןַײרא טמוק רעטרעוװ יד אב
 .םאי ןיא ןדָאבעג טשרָאקַא ךיז טלָאװ רע יו ,שירפ סיוא טעז רע
 -ידרעמוז רעלעה רעגנירג רעד ,טנערבראפ ---םענַאּפ עקיכעלַײק סָאד
 רָאה יד רָאנ ,רוגיפ רעלעדייא-שירעכַאב רעד ףא "?טגניז, גוצנָא רעק
 -עגרעביא םיא אב זיא טנאה עטכער יד ,סַײװ ןענַײז ּפָאק ןפא
 ,ןדנוב

 "מארד ןופ עיציטעּפער רעד ףא טעשטעילאקעצ רע טָאה טנאה יד
 טסיטרא ןא רָאנ ,טינ ןיוש טעברא רע .קירבאפ-יינ רעד ןופ זַײרק
 םעד רע טליּפש "?ייליבוי, רעטקאנייא סװָאכעשט ןיא .ךָאנ רע זיא
 טּפאכעגרעביא ןוא לָאר רעד ןיא ןַײרא רע זיא ,ןעניריכ רעטלאהכוב
 -עגנַײא יד ןרעדַײלשסיױרא לי רע ןעוו ,ענעצס רעד ןיא .סָאמ יד
 טקגילעגסיוא שזא רע טָאה ,אניקטושטרעמ םאדאמ ענטירּפס ענעסעג
 ,טנאה יד

 ןוא רעמיצ ןטייוצ םעניא ןַײרא ךימ טריפ שטיוועינאנאכ םיפעי
 זיא'ס ּוװ ,רָאי 1915 ןראפ 2 .מונ "יירוועי יקסור , לאנרושז םעד טזַײװ
 טימ טניולאב זיא ןאמלוק .כ .עי זא ,ןבירשעגנָא סַײװ ףא ץראווש
 עיצארעּפָא-ריּפשסױא רענעגנולעג א ראפ לאדעמ יקסווע;גרָאעג א
 א טימ גנוניולאב רעד וצ ןרָאװעג טלעטשעגוצ ךיוא זיא רע זא ןוא
 -טכאלש ןופ עטעדנוװראפ ןגָארטסױרא ראפ םעלייצ ןקסוועיגרַאעג
 ןרָאװעג טעדנוװראפ ןיילא זיא רע ,רעַײפ ןקראטש א רעטנוא דלעפ
 ,סופ א ןיא ןוא קאב א ןיא

 גראב א רעטנוא-- טרָא ןא ףא קירוצ לאנרושז םעד טגיילעגקעווא
 רימ שטיוועינאנאכ םיפעי טָאה ,עפאש רעד ןופ עצילַאּפ א ףא ןכאז
 --טּפירקסונאמ עקנישאמ א ףא ןטקורדעגּפָא-שירפ א ןענעייל ןבעגעג
 טָאה ןיילא רע סָאװ ,"קירבאפייינ רעווָאנאדשז רעד ןופ עטכישעג יד,
 ,גָאט ןטשרע םענופ קירבאפ רעד ףא טעבראעג טָאה רע .ןבירשעגנָא
 -עמלאב רעטעשָאּפ א רעִירפ טרָאד ןעוועג -- ,טנפעעג ךיז טָאה יז יוװ
 רעריפנַא רעשינכעט -- רעטעּפש ,רעטסַײמ א ןרָאװעג ךַאנרעד ,עכַאל
 ,קירבאפ רעד ןופ

 -ייכ ןקירעביא ןָא ןענעייל ןעמונעג ךיא בָאה ,טגָאזעג סעמע םעד
 ,סעומש ןקידעבעל א ןריפ ,טרָאװ קידעבעל א ןרעה רעסעב .קעש
 ערעזדנוא ןיא ,סיוא טזַײװ ,רעבָא .עטכישעג ןענעייל ןוא ןציז רעדייא
 געמ יז .עזָארּפ עלאטנעמוקָאד יד ףָאטש רעטסקידנריר רעד זיא ןטַײצ
 -עייל ןסייב רעבָא ,טנאה רעטינעג א טימ טינ ,ןקורט ןבירשעגנָא ןַײז
 טקרעמאב עמ ,סעניורסעכ עשירארעטיל יד ןגעוו ןעמ טסעגראפ ןענ
 -עגיּפשעגנָא ןא ,ווירב א יוװ יוזא זיא סע .ליטס ןופ ןרעלעפ יד טינ
 ןעמ טקוק .ןשינעעשעג עקיטכיוו ,ןטקאפ עטנאסערעטניא טימ רעטעוו
 ערָאלק אזא טינ רעדָא ערָאלק א זיא'ס יִצ ןוא גיילסיוא ןפא ןאד ןעד
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 עטכישעג רעד ןיא טפיטראפ ךיז ךיא בָאה זַײװכעלסיב ?טפירשטנאה
 רעטנעָאנ א יװ טקנוּפ ,טנעײלעג ןיוש יז ןוא קירבאפ-יינ רעד ןופ
 לָאז ךיא ,רימ ראפ לעיצעּפס ןבירשעגנָא יז טלָאװ שטנעמ רענעגייא
 ןוא טַײהדניק ןַײמ ןופ טָאטש רעד ןיא ןגָארטרעבירא ןיילא ךיז
 -יז ןיא ןעמיושפוא רעדיו ןלָאז רעדליב ענעסעגראפ ךאס א
 .ןרָאק

 ףא ,לָאּפויראמ ןיא ךיז טָאה ןטסקיצנאווציןואדייווצ רָאי םעניא ..
 -עג ,ןרעיומ עשיצירּפ ענעזעוועג יד ןופ םענייא ןיא ,סאגיטּפיוה רעד
 -גַײא עגיה ערעמערָא יד ןופ ךעלדיימ עגנוי יד .קירבאפייינ א טנפע
 ןעמונעג ןבָאה ,סעצנעשזעב יד ,םיטײלּפ-עמָאכלימ יד ןופ ןוא רעניווװ
 ענעגייא ןא ןעגנערב טפראדעג טָאה ערעדעי .ךאפ א ךיז ןענרעלסיוא
 -ָאפ לצעלק א ,ןגירק וצ ןעוועג טינ סע זיא ןעמַארק יד ןיא -- לדָאנ
 עטלא יד עקאט ןבָאה .טיציפעד רעסיורג א ןעוועג ךיוא זיא םעד
 -- לדָאנ א ןָא ,לדָאנ א טימ, :ןעגנוזעג סנרעטיינ עגנוי יד ןוא רעדַײנש
 ,?לדָאג דעװַאקעב זדנוא אב זיא'ס

 -אפ רעד אב ךעציזקָאז א טעדנירגעג ךיז טָאה רעטעּפש לסיב א
 יד ןלָאצאב וצ טלעג ןייק ןעװעג טינ זיא קנאב ןיא ןעוו ןוא ,קירב
 טינ ןענַײז ןעלבצנאמ יד-- ןקָאז טימ טלָאצעג ןעמ טָאה ,רעטעברא
 יַינש ןיא ךעלדיימ יד ןבָאה ראפרעד ,לאפנַײא םענופ טקיצנא ןעוועג
 רעד ףא טניז ,לאלכיב .ןקָאז ענלוואב עַײנ ןיא טצנאטעג בולק ןשרעד
 ייולק ןסיורג ןטימ סאג-"איאשלָאב , רעליטשילעבאטקעּפסער רעמורפ
 טלַײעג ןבָאה טנװָא ןדעי ןוא ןגרָאמירפ ןדעי ןיהּוװ ,קע ןיא רעטס
 עטעווערונשראפיךעלטעג טימ טַײל עקידענושעמ סעּפע עליפט רעד וצ
 ענעגָארטעגּפָא ןיא ןוא רעמענעּפ ענעגיוצעגסיוא עוועראּפ יד ףא ןּפיל
 -ָאװעג-רעגָאמ יד ףא רעדיילק ענעטעמאס ןוא ןגוצנָא ענעטנאוועגניד
 -עג ץלא ךָאנ טָאה סָאװ ,"איאשלָאב, רעד ףא טניז -- ,רעבַײל ענער
 ךיז ןבָאה ,למור ןשינָאסכאי ןוא עװַײג עקילָאמא ריא ןטיהראפ טלָאװ
 יז זיא ,בולק רעייז ןיא ןוא קירבאפ רעייז ןיא סרעדַײנש יד טצעזאב
 -עבעל ןוא עטסכעליירפ יד ,קידעבעל ןוא ךעליירפיקידָאכמא ןרָאװעג
 .טָאטש ןיא סאג עטסקיד

 ,ןבירשעגנָא טָאה שטיוועינאנאכ םיפעי סָאװ ,עטכישעג רעד וצ
 זא ,ךיז ןָאמרעד ךיא .רעדליביָאטָאפ לָאצ עסיורג א טגיײלעגַײב זיא
 רימ ףא ןקוק סָאװ ,רעמענעּפ יד ,ןעזעג עקאט ייז ךיא בָאה לָאמא
 טנאקאביטנעָאנ ןוא ,טנאקאב רימ ןענַײז ייז ,סָאטָאפ יד ןופ טציא
 -ָאטָאפ יד רעטנוא ןבירשעגנָא ןענַײז עכלעוו ,ןעמענ יד ךיוא ןעגנילק
 ןענַײז רעמענעּפ יד ,דליב ןיימעגלא סיורג א ןיא טָא .סעיפארג
 ,עשלדיימ ,עגנוי לייטנטסרעמ

 קידנעילב ןייש א ףא קידנקוק ,ךיא גערפ --?טציא יז זיא ווו --
 גערפ ךיא .סנרעטיינ ערעדנא יד ןשיװצ סיורא טנַײש סָאװ ,לדיימ
 ךיא יו ,םעדכָאנ ןוא ,סטירד א ,לדיימ טייווצ א ןגעוו עבלעז סָאד
 ןטקאהענּפָא ןליטש ןבלעז םעד ןוא ןייא דנאנאכָאנ לָאמ עכעלטע גירק
 ..רעמ טינ ןיוש ךיא גערפ ,"בורג רעד ןיא , :רעפטנע

 ןעוועג זיא יז ּוװ ,סאג רעבלעז רעד ףא טציא זיא קירבאפייינ יד
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 א--עדַײבעג רעטיובעגסיוא-לעיצעּפס רערעדנא ןא ןיא רָאנ ,לָאמא
 רעד ךרוד ןעזעג ןוא ןעגנאגעגַלבראפ טנַײה יז ןיב'כ .סוּפרָאק ןקיזיר
 ןעייר עגנאל ,ןקָאטש עלא ףא ,טנאוו רענרעזעלג רענעטכיולאב-לעה
 ,עדנַאלב -- ּפעק רעטרעדנוה ייז רעביא ענעגױבעגנָא ןוא סענישאמדיינ
 ענעי ןגיוא יד ראפ רימ ןעייטש טציא רעבָא ,עצראווש ,עלעקנוט
 ,ענעטינשראפ ילב ןיא ,ךעלדיימ

 יװ ,זיא רעכלעוו ,שטיוועינאנאכ םיפעי ךימ טגערפ --- ?יוו ,ונ --
 ןַײז ןגעו גנוניימ א ןרעה וצ ןעוװעג קירעגַײנ ,רעבאכעמ רעדעי
 ,קרעוו

 ןגָארטעגרעטנוא עסַײמסײב רע טָאה טנאה עטרישזאדנאבראפ יד
 ..ןָאט ייו רעקראטש ןעמונעג טָאה יז ,סיוא טזַײװ ,ןּפיל יד וצ

 לטיפאק עטסקירעיורט סָאד

 "ופ לריוג םעניימעגלא םעד טלייט יז .שטנעמ א יװ זיא טָאטש א
 ןיא .לריוג ןרעדנוזאב םענעגייא ריא ךָאנ טָאה יז ןוא ,דנאל םענ
 ןעװעג טַײצ עסיוועג א עמָאכלימ רעד סייב זיא סָאװ ,טָאטש רעדעי
 עכעלנע ןא ,בורג א ןאראפ זיא ,עלָאשמעמ רעשיטסישאפ רעד רעטנוא
 ןייא ןייק רעבָא .ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנא ןיא רעבירג יד וצ
 -עג ןַײז לָאז ןוא ,ןרעװ ןסעגראפ טינ ףראד רעווייק ןייא ןייק ,בורג
 -אב וצ טסאל עקירעיורט יד ךיז ףא טמענ סָאװ ,טנאה יד טשטנעב
 לָאצ ערעסערג א טַײהנעגנאגראפ רעד ןופ ןעגנערבוצסיורא ,ןבַײרש
 ןעגנילקכרוד רעדיוו ייז ןלָאז .סענָאברַאק עקידלושמוא יד ןופ ןעמענ
 יד ןופ ןדימש יד ןופ ןעמענ ערעַײט ןוא עביל יד ,טלעוו רעד ןיא
 סעדעי ןוא .רעדניק יד טימ סעמאמ יד ןופ ,סנרעטיינ יד ןופ ,סרעטסוש
 ףא טרעטעמשעצ ןרָאװעג זיא ּפָאק ןַײז סָאװ ,עלעפיוא סעדעי ,דניק
 ןעמָאנ א טאהעג ךיוא ךָאד טָאה ,ןגיוא סעמאמ רעד

 סָאװ ,יורפ א רענייא ןופ ךובגָאט םעד טנעיילעגכרוד בָאה ךיא
 וצ ןעמוקעג 1941 שעדיוכ טסוגװא ןיא זיא ערָאס .ךיילג ערָאס טסייה
 -סעווש ריא וצ ןוא ןרעטלע יד וצ לָאּפויראמ ןייק ווָאקראכ ןופ ןרָאפ
 -וצ עלא ןַײז טַײצ-עמָאכלימ רערעווש רעד ןיא ןלָאז ייז ,עינאפ רעט
 ןיא ןעװעג זיא ערָאס סָאװ ,םישָאדאכ רַאּפ יד .טרָא ןייא ןיא ,ןעמאז
 ןופ עטכישעג רעד ןיא לטיּפאק עטסקירעיורט סָאד ןענַײז ,לָאּפויראמ
 -גָאט ריא .ןבירשעגנָא יז טָאה לטיּפאק עקיזָאד סָאד ןוא ,טָאטש רעד
 רעבַײרש רעד ןוא ,ןגרובנערע טקישעג טַײצ-עמָאכלימ ערָאס טָאה ךוב
 ןופ רעדרעמ, ךוב סָאד ןלעטשפיונוצ םאב טצונעגסיוא םיא טָאה
 ןופ לטעלב ןייא ,(.* 1945 ,גאלראפ-"סעמע , ןיא ןענישרעד) "רעקלעפ
 ןא .ןבעל ,ןרָאי ןשטנעמ, ןראומעמ ענַײז ןיא ןַײרא זיא ןטרָאד
 ילִצ רעקיטרָא רעד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא ךובגָאט םענופ גוצסיוא
 ןבירשעג ןענַײז ןטַײז עטשרע יד .רימ אב טפעה רעד זיא טציא .גנוט
 ןיוש ןענַײז סעיסיוא יד ,רעַײלב א טימ---עקידרעטַײװ יד ,טניט טימ
 ,ןבירעגסיוא ךעלשּפיה
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 ךובגָאט סכיילג ערָאס ןופ ךעלטעלב

 ףא טנדרָאעגנַײא לַײװרעד ךיז בָאה ךיא .1941 רעבאיטנעס 7
 טלאה בוטש ןיא זדנוא אב רָאנ .טשטָאּפ רעלָאּפויראמ רעד ןיא טעברא
 יד .ןרָאפ טינ ןליוו עטלא יד .ןרָאפקעװא ןגעוו ןדייר ןייא ןיא ןעמ
 ןטימ ןרָאפוצקעווא ןבירשראפ ןעמעלא זדנוא טָאה עינאפ רעטסעווש
 טעווס יצ ,רעכיז טינ ןיב'כ רעבָא ,?שטיליא ,, דָאװאז םענופ ןָאלעשע
 --רעקירעד .עכָאּפשימ עצנאג יד ןעמענטימ ךַײלג ןעגנולעג ריא
 טינ ךיז טעװ טסבלעז רימ ביוא .עקשטיטלא יד ןָאגאוו ןיא ןצעזנַײרא
 -ניבראפ רעד טימ ןרָאפ ךיא לעװ ,דָאװאז ןטימ ןרָאפסיורא ןבעגנַײא
 ,ןרלוקאווע ךיז סיוועג ךיוא טצוװ סָאװ ,רָאטנָאק-סגנוד

 יד ,טינ טריבמָאב עמ ,ליטש ןיא לָאּפַיראמ ןיא .רעבאיטנעס 5
 רעשפע זא ,ןטכארט טמענ עמ ,טקִיוראב לסיב א ךיז ןבָאה ןשטנעמ
 -עדָא יד ןופ ןעזסיוא רעד .ןרָאפקעװא ןפראד טינ לאלכיב ןעמ טעוװ
 -עג םוצ טגנערב ,לָאּפויראמ ןייק טריוקאווע ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטיס
 עטלא יד ןזָאלראפ רעדייא ,טרָא ןא ףא ןציז רעסעב זיא סע זא ,קנאד
 ,ןרעדנאוו ןעמענ ןוא םייה

 ,ןענאלּפָארעא עשישטַײד ןגױלּפעגנָא ןענַײז טכאנאב .רעבאיטקַא 7
 עשישטַײד א רעדיוו--ירפרעדניא .טרָאּפ םעד טריבמָאב ןבָאה ייז
 -יּפש יד ןופ סיורא ערטסקע עטעדנוווראפ יד טריפ עמ .גנורידראבמָאב
 קסנאידרעב ןופ םיטיײלּפ עסאמ א ןזיוואב ךיז טָאה ןסאג יד ףא ,ןלָאט
 א ןגָארקעג ןייטשנרעטש עריפ טָאה טנװָא ןיא ,לָאּפָאטילעמ ןוא
 טַײװ טינ טכאלש ןיא ןרָאװעג טעגראהרעד זיא ןאמ ריא זא ,עידעי
 -גרעטש יד ּפַא ןרָאפ ירפרעדניא ןגרָאמ ,ָאקנעּפיסָא טָאטש רעד ןופ
 ךיוא טעװ גָאט ןבלעז םעניא ,"לאטסווָאזא , ןופ ןָאלעשע ןטימ סנייטש
 ."שטיליא, דָאװאז םענופ ןָאלעשע ןא ןייגקעווא

 עלא רימ ןענַײז ירפצנאג .ליטש ןעוועג זיא טכאנאב .רעבאיטקַא 8
 יו טלדנאהעג ןבָאה ןעניזאגאמ יד .טעברא רעד ףא ןעגנאגעצ ךיז
 רעצעמע ,לרעסיש א ןביױהעגנָא ךיז טָאה לָאמאטימ רָאנ .ךעלנייוועג
 יד ןַײרא ןענַײז טָאטש ןיא זא ,טגָאזעג ןוא ןפיול וצ ןעמוקעג זיא
 רעד ןופ עלא .טנאסעד ןסיורג א טצעזעגסיורא ןבָאה ייז ,ןשטַײד
 טילפ ןאלּפָארעא ןא .םייחא ףיול ךיא .ןפיול טזָאלעג ךיז ןבָאה טשטָאּפ
 .קורב ןפא ןליוק ןלאפ סע ,רעפראוונליוק א ןופ טסיש ןוא קירעדינ
 ןדלָאמעג טנַײה ןבָאה סָאװ ,סעקינוויזירּפ לָאצ א .ראוטָארט ןפא ןוא
 סנקור יד ףא ךעלקעז יד טימ ןענַײז ,טאיראסימָאק-רעטילימ ןיא ךיז
 ,םייהא קעווא

 טבעל יצ .ןעינאפ ץוכ ,עלא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענַײז בוטש ןיאי
 םענופ רעהא ןבַײלקרעד ךיז יז טעוװ יװ זיא--טבעל יז ביוא ןוא ?יז
 עיסאב עמומ יד .טינ ןעייג ןעַײװמארט יד ?"שטיליאע דָאװאז ןטַײװ
 ,סופיטיךיוב ףא קנארק זיא עכלעוו ,ןעינא רעטכַאט ריא אב זיא

 ןבָאה רימ .טיורב לקערב ןייק ָאטינ זיא בוטש ןיא .רעבאיטקַא 9
 ןעגַײז טָאטש רעד ןיא ןעַײרעקעב יד .ןסאּפאז םוש ןייק טאהעג טינ
 ,ווערָאב
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 "ניימעג , א ןרָאװעג טמיטשאב זיא לָאּפויראמ ןיא .רעבאיטקַא 2
 םעניא טגָאזעג טרעוו'ס יוװ ,זיא סָאװ ,ןשטנעמ קיסַײרד ןופ "טאר-עד
 ראפ ךעלטרָאװטנאראפיסנבעל , ,לעפאב ןשישטַײד םענעגנאהעגסיורא
 ירָאפ רעד ."גנורעקלעפאב רעשידִיי רעד ןופ גנוריפוא רעטוג רעד
 ןטקנוּפ ענַײז טָאה טאר רעד .רעברע רעטקָאד זיא טאר ןופ רעציז
 ףא ויא טקנוּפ רעזדנוא .טָאטש רעד ןופ ןענָאיאר ענעדיישראפ ןיא
 -לאהכוב רעד ןטרָאד ןענַײז רעריפנָא יד ,64 .מונ ,סאג-ןיקשוּפ רעד
 ןטקנוּפ עלא ןיא .יקסנישטלָאט ןוא ןאמלגעז טסירוי רעד ,ץרָאב רעט
 -עּפס ףראד עינאפ .ןדִיי טנזיוט ןַײנ טרירטסיגעראפ ןענַײז ןעמאזוצ
 םענופ רעריפנָא רעד .ךיז ןרירטסיגעראפ וצ דָאװאז ןפא ןרָאפ לעִיצ
 -ערּפער-ןסאמ ןייק .יקסלָאּפָאלעב רעטקָאד רעד זיא טקנוּפ ןשידָאוװאז
 סע זא ,טגָאז יקסוועיארט ןכָאש רעזדנוא .ָאטינ לַײװרעד זיא סעיס
 ,שרעדנא ןַײז ץלא טצוװ ךָאנרעד ,ַאּפאטסעג יד ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא

 זא ,סעָאדױמ טּפעלקעגפוא ןענַײז טָאטש רעד ןיא .רעבאיטקָא 7
 -יולק -- סרעּפרעק עטיוט 26 ןענופעג ןעמ טָאה רעלעק א םענייא ןיא
 -רָאמרעד ייז ןפיוא ןשיַײכ א ףא ןבָאה .ד .וו .ק .נ ןופ ןדִיי יד טשרעמ
 עצנאג יד ןַײז ריא ףא ףראד סע .טנַײה ןַײז טעװ עַײװעל יד .טעד
 ,םירָאװק יד ןבָארגסױא ןלעװ ןדִיי .גנורעקלעפאב

 סָאװ ,ןטידנאב ,סעקינעיימצראווש לטניב א טכוזענּפָא ךיז טָאה סע
 ייז ןטלאה ןטסישאפ עשישטַײד ידו רעבָא ,םָארגָאּפ א ןכאמ וצ טשרָאד
 יד ןענָאק ייז ,ןגינעגראפ םעד ךיז אב ןעמענּפָא טינ ןליוו ייז ,ןַײא
 ,רעסעב עכַאלעמ

 -אמ יד ,עטאט רעד-- עלא רימ ןענַײז ירפרעדניא .רעבאיטקָא 8
 רעדעי ,ןבָאה רימ .טקנוּפ ןפא קעווא--- ךיא ןוא עיסאב עמומ יד ,עמ
 .ץעפייכ ןלופטרעוו א ןבעג טפראדעג ,עכָאּפשימ רעד ןופ רעקיצנייא
 עלא ןעוו .גנור א ןוא לפעל ענרעבליז ַײרד ןבעגעגּפָא ןבָאה רימ
 ךעשעמ ןיא זא ,ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא ,םיצייפכ יד ןבעגענּפָא ןבָאה
 טעװ עמ ,טָאטש יד ןזָאלראפ רימ ןפראד ָאש ייווצ עטסטנעָאנ יד ןופ
 ךיז טימ ןעמענ ףראד עמ .טריװלָאק ןטנעָאנ א ןיא ןצעזאב זדנוא
 ,ןכאז עמעראוו ןוא געט ריפ ףא זַײּפש

 י-רע יד ןופ זיא ,ןאמ סעינאפ ,עיסאוו ןוז רעייז -- סוָאנאיַאר יד
 יז ,ןעינאפ ןטעב ןעמוקעג ןענַײז -- ,טנָארפ ןפא געטיעמָאכלימ עטש
 סָאד ןעמענ ןסָאלשאב רעבָא טָאה עינאפ .ןקידאלוו ןבעגּפָא ייז לָאז
 זדנוא ץלא ,עינאט ,ןרעטעברא-בוטש ריא זיא ךָאנרעד .ךיז טימ דניק
 ןקידאלװ ןלָאז רימ זא ,ןטעב ןייא ןיא ןטלאהעג ןוא ןעגנאגעגכָאנ
 ןַײז טעװ יז ,ןטיה םיא טעװ יז זא ,טגָאזעגוצ טָאה יז ,ןזָאלרעביא
 -עג טינ ןרעה עליפא רעבָא טָאה עינאפ .םיא טימ טַײצ עצנאג יד
 ,ןופרעד טלָאװ

 קע ןיא ,רעיומ ןטיור ןסיורג םעד וצ ןעגנאגעגוצ ןענַײז רימ
 ,עיצוילַאװער רעד ראפ ךָאנ ,לָאמא ךיז טָאה סע ּוװ ,סאגיווָאטאּפא
 ןיא עדַײבעג יד טסייה טציא זיב ןוא קלָאּפ רעשירעטילימ א ןענופעג
 -ניירא ךיג יוזא טינ זדנוא ןעמ טָאה קיניײװניא .?קלָאּפ רעד, טָאטש
 -עלא ןעמ טָאה ךָאנרעד ,טְכאַנ זיִב סאג רעד ףא ןטלאהענּפָא ,טזָאלעג
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 ,רעלעק ןיא טרָא ןא ןגָארקעג ןבָאה רימ .רעיומ ןיא ןבירטראפ ןעמ
 ,קיצומש ןוא טלאק ,רעטצניפ זיא סע

 ןלעװ ירפרעדניא ןגרָאמ זא ,ןדלָאמעג טָאה עמ .רעבאיטקַא 9
 ,עינאט זדנוא טימ ןעז ךיז ןעמוקעג ןענַײז סע .רעטַײװ ןייג רימ
 ,ןטכענ .זַײּפש לסיב א טכארבעג ןבָאה ייז .ענאילוא ,ווװָאסוָאלעב עידעפ
 טָאה ,לרעגייז ריא בוטש ןיא ןזָאלעגרעביא עינאפ טָאה ,למוט םעניא
 -ייק זא ,עריד רעד ןיא ךיז ןענעוונאגנַײרא ןעינאט ןטעבעג טציא יז
 עטנאקאב ."קלָאּפ, ןיא לרעגייז סָאד ןעגנערב ןוא עז טינ לָאז רענ
 ןעמ טָאה עקינייא ,ןסע םוצ סָאװיסעּפע ןעמעלא ןעגנערב טנַײרּפ ןוא
 ,וצ ןוא וצ ץלא טמוק םעליוא ,ןכאז טכארבעג

 ןיא ןגרָאמירפ רעד .טנגערעג טָאה טכאנ עצנאג א .רעבאיטקָא 0
 ןופ רעריפנָא יד .טלאק טינ רעבָא זיא סע ,רעיורג א ,רענרומכ א
 רעגייזא ןביז טקנוּפ -- עטשרע יד ןרָאפעגסיורא ןענַײז עדניימעג רעד
 עטלא טימ סענישאמ ןגיוצעגקעווא ךיז ןבָאה ךָאנרעד ,ירפרעדניא
 א ןעמ ףראד ןייג .סופוצ ןייג ןלעװ רימ .רעדניק ןוא ןעיורפ ,טַײל
 יַאװנָאק רעד יוזאָיװ ,םעד טיול קידנלייטרוא .רעטעמָאליק ןעצדןַײנ
 זדנוא טימ ןענעגעזעג ךיז ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,יד טימ ךיז טייגאב
 .סטוע ןייק טינרָאג געוו רעד וצ טינ טגָאז ,ןבעגרעביא סעּפע ןליוו ןוא
 -אהעמ א ףא "קלָאּפ , ןופ ּפָא ןבַײרט ןוא ןעמעלא ןגָאלש ןשטַײד יד
 ,לאטראווק ןצנאג א ןופ ךעל

 -ניא רעגייזא ןַײנ ןרָאפעגקעווא ןענַײז עטאט רעד ןוא עמאמ יד
 ןזיואב טינ ןוא ןטלאהראפ ךיז ןקידאלוװ טימ טָאה עינאפ ,ירפרעד
 ףיוה םעניא .ןישאמ רעטייוצ א טימ ןרָאפ ןלעװ ייז ,ןרָאפוצקעוװא
 ,םעליוא רעקיצניװ ןוא רעקיצניװ ץלא טבַײלב

 -עג סעקניבוד יד טימ ןוא ףיוה ןיא ןַײרא ןענַײז ןשטַײד עכעלטע
 א ןיא ןלעטש ךיז לָא'מ ,סאג רעד ףא ןבַײרטסיױרא זדנוא ןעמונ
 עמ עכלעוו ,יד ןופ סעליוק ךיז ןגָארט עדַײבעג רעד ןופ .ענַאלַאק
 טימ עינאפ .סאג ןיא סיורא ןענַײז עיסאב עמומ יד ןוא ךיא .טגָאלש:
 ריא טָאה רעצעמע .ןישאמ רעד אב ןענאטשעג ןיוש ןענַײז ןקידאלוו
 רימ .ןרָאפעגקעװא דניק ןטימ זיא יז ןוא ,ךיז ןצעזנַײרא ןפלַאהעג
 זיא ןגער ןכָאנ ,רעכעלקערש א זיא געו רעד .סופוצ קעווא ןענַײז
 ,סופ א ןבייהפוא רעווש ,ןייג וצ ךעלגעמוא זיא סע ,טקנעװשעצ רע
 ,עטָאלב רעד ןופ ןשָאלאג יד ןקינײרּפָא ּפָא ךיז טלעטש עמ ביוא
 ,עקניבוד רעד טימ ץעז א ןעמ טגירק

 עזאבָארגא רעד וצ ןעמוקעגוצ רימ ןענַײז גָאטאב רעגייזא ייווצ
 ףרָאװ א ךיז בָאה ךיא .ןשטנעמ ןיומאה א .ןעמָאנ סיקסוװָארטעּפ ףא
 א ,ןעזרעד ךימ טָאה עינאפ .ןרעטלע יד ןוא ןעינאפ ןכוזּפָא ןָאטעג
 ןיב ךיא רעדייא ,ןרעטלע יד טכוזעג טָאה יז .רימ וצ ןָאטעג יירשעג
 יד ןיא עמאטסימ ןיוש ןענַײז ייז ,ןענופעג טינ ייז ןוא ,ןעמוקעג ךָאנ
 ןשטנעמ קיצפופ-קיצרעפ וצ ,זַײװסעּפורג ּפָא טריפ עמ ןיהּוװ ,ןראבמא
 ,עּפורג א ןיא

 ךיז טימ טּפאכראפ בָאה ךיא סָאװ ,טוג .קירעגנוה זיא קידאלוו
 ןעגנאגרעד זיא סע .סעקיראכוס רָאּפ א ןוא לּפע ןא ענעשעק רעד ןיא
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 יד רעטניה ,ןאד ןוא .ןייג טזָאלעג ךיז ןבָאה רימ ,זדנוא וצ ייר יד
 סָאד טלעטשעגקעװא ריז ןגיא ערעזדנוא ראפ טָאה ,ןראבמא
 -כאה ןוא ןכעלפַײרגאבמוא ,ןזָאלניז ןופ דליב עקידעמייא ,עקיליורג
 ירעק עטיוט עטרעגלאוועגנָא יד רעטנוא ,ָאד ץעגרע .טיוט ןקידעָאנ
 ייז בָאה'כ סָאװ ,טימרעד .ענַײמ ןרעטלע יד ךיוא ןיוש ןגיל ,סרעּפ
 ףא ןבעל סָאד טצריקראפ ייז ךיא בָאח ,ןישאמ רעד טימ טקישעגקעווא
 עמ סָאװ ,ןעיישנארט יד וצ ןבירטעג ןעמ טָאה זדנוא .ָאׁש עכעלטע
 רעייז ןענופעג ַאד ןבָאה טציא .טָאטש יד ןצישאב וצ ןבָארגעגסיױא טָאה
 ,טעקאנ ןָאטסיױא ךיז ןסייהעג זדנוא טָאה עמ ,ןדִיי טנזיוט ןַײנ טיוט
 ךָאנרעד ,ןטנעמוקָאד ןוא טלעג זדנוא אב טכוזעג עלַײװ א ,דמעה ןזיב
 ןיוש זיא דנאר ןייק רָאנ ,יישנארט רעד ןופ דנאר םוצ ןבַײרט ןעמונעג
 רעד ןיא ןענַײז רעטעמַאליק ןבלאה א ןופ ךעלאהעמ א ףא ,ןעוועג טינ
 ןבָאה ןשטנעמ ךאס א ,סרעּפרעק עטיוט טרעגלאוועגנָא ןגעלעג בורג
 ,טסעסיוגעג ךָאנ

 טָאה ,יורפ עווָארג עדעי .סרעּפרעק יד רעביא ןעגנאגעג ןענַײז רימ
 ןָאטעג ףרָאװ א ךיז בָאה ךיא .ענַײמ עמאמ יד זיא ,טכודעג רימ ךיז
 ןבָאה ּפעלק יד רָאנ ,עיסאב עמומ יד -- רימ ךָאנ ,רעּפרעק ןטיוט א וצ
 ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה לָאמ ןייא .טרָא ןא ףא טרעקעגקירוצ זדנוא
 ,עטאט ןַײמ זיא סָאד זא ,ךראמ ןטזיולבטנא ןא טימ ןקָאז א םענייא ףא
 -עגנָא ןבָאה רימ .ןעגנולעג טינ רימ זיא םיא וצ רעטנעענ ןייגוצ רָאנ
 "אפ .ערָאד רעטסעווש יד טנַאמרעד ,טשוקעצ ךיז ,ןענעגעזעג ךיז ןביוה
 ךיא לעװ ןעד יצ, .ףָאס רעד זיא סָאד זא ,טכיילגעג טינ ץלא טָאה עינ
 םענַאּפ סָאד---"?ןַײש עקיטכיל יד ,ןוז יד ןעז טינ לָאמנייק רעמ ןיוש
 :טגערפעג ץלא טָאה קידאלוו ןוא ,סעַארגיַאלב א ןעוועג ריא אב זיא
 םוק ?ןדָאב ָאד ךיז ןלעװ רימ ,ןָאטעגסיױא ךיז רימ ןבָאה סָאװראפ,
 ."טוג טינ ןיא ָאד ,עמאמ ,םייהא

 ןעװעג זיא דניק םעד ,רעטַײװ ןבירטעגקעוװא ןעמ טָאה זדנוא
 "עג סע טָאה עינאפ ןוא ,םייל רעקישטילג רעד רעביא ןייג וצ רעווש
 ןכערב וצ טרעהעגפוא טינ טָאה עיסאב עמומ יד .טנעה יד ףא ןעמונ
 ?ריד סע טמוק סָאװראפ ,קידאלוו ,קידאלוו, :ןעשטּפעש ןוא טנעה יד
 ןָאטעגּפָא זדנוא טימ ָאד טָאה עמ סָאװ ,ןסיוו טינ עליפא טצװ רענייק
 םיא טימ, :טגָאזעג ןוא ריא וצ טעװערעקעגסיוא ךיז טָאה עינאפ
 בָאה רעמ .?םעסָאי ןייק רעביא טינ זָאל'כ זא ,סייוו'כ ,קיור ךיא בראטש
 ןוא ּפָאק ןראפ טּפאכעגנָא ךיז בָאה ךיא ,ןטלאהסיוא טנַאקעג טינ ךיא
 זא ,טכוד רימ .לָאק דליו א טימ ,רעטרעוװו ןָא ןעַײרש ןעמונעג
 -יטש, ;ןגָאז ןוא רימ וצ ךיז ןעווערעקסיוא ןזיוואב ךָאנ טָאה עינאפ
 ,רעביא ץלא ךיז טסַײר םעד ףא ןוא --"?ערַָאס ,רעל

 עטיוט יד .טכאנראפ ןעוועג ןיוש זיא ,ךיז-וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו
 ,ןשטַײד יד .טלּפאצעג ןבָאה ,רימ ףא ןגעלעג ןענַײז סָאװ ,סרעּפרעק
 רָאנ ןענַײז סָאװ ,יד יידעק ,ןסָאשעג ןבָאה ,דלעפ סָאד קידנזַאלראפ
 ןרָאװעג זיא לָאצ עשּפיה א .ןייגקעווא ןענָאק טינ ןלָאז ,טעדנּוװװראפ
 -גיק בורג רעד ןופ טרעהעג ךיז ןכָאה סע .טייהרעקידעבעל ןבָארגאב
 יד ןענַײז ,ןקור ןיא ןסָאשעג ךָאד ןעמ טָאה זדנוא .ןעיירשעג עשרעד
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 ןוא ,טנעה עכעלרעטומ יד ןופ ןלאפעגסיורא טייהרעקידעבעל רעדניק
 ,רעבַײל ערעייז טימ טקעדעגוצ ייז ןבָאה סעמאמ עטיוט יד

 ןיב'כ .סרעּפרעק יד רעטנוא ןופ ךיז ןבַײלקסיױורא ןעמונעג בָאה ךיא
 ,טגעוואב ךיז ןבָאה עטעדנוווראפ יד -- טקוקעגמוא ךיז ,ןכָארקעגסיורא
 -ונעג בָאה ךיא .ןלאפעג רעדיוו ןוא ןבייהפוא ךיז טוװּורּפעג ,טצכערקעג
 א ןרעהרעד ךימ טעװ יז זא ,גנונעפָאה רעד טימ ,ןעינאפ ןפור ןעמ
 --ןרעװ ןגיוושנא ןסייהעג טָאה ,רימ ןבעל ןעוועג זיא סָאװ ,לבצנאמ
 זיא רע .יקסניזדָארג ןעוועג זיא סָאד .ןשטַײד יד ןרעהרעד ןענָאק סע
 ךיז ןפלעה םיא טוװּורּפעג בָאה ךיא .סיפ יד ןיא טעדנוווראפ ןעוועג
 -עגמוא זיא ןוא ןאּפש א טכאמעג ,ןביוהעגפוא ךיז טָאה רע .ןבייהפוא
 ןעזרעד ךיא בָאה ,םיא ץוכ .ןייגקעװא טעצייעג רימ טָאה רע .,ןלאפ
 לכייס ןפא ןלאפעג ןענַײז ייז -- ןעיליצ ,ןיקסוועיאמש ,ןאמלוק ערעוו
 סָאש-ןּפלאז םענופ רעירפ סָאװטע יישנארט רעד ןיא ןעגנירּפשוצנַײרא
 ךיז ןוא ןסעזעג עלַײװ א ןיב ךיא .טעדנּוװראפ ןעוועג טינ ןענַײז ןוא
 --"?םעליולעשעניוביר :טרעמָאיעג טָאה לָאק שינייקז א .טרעהעגוצ
 זיא ,טרעזאכעגרעביא דנאנאכָאנ ךיז טָאה סָאװ ,טרָאװ ןקיזָאד םעניא
 -עמע טָאה שינעפיט-בורג רעד ןופ ץעגרע ןופ ,ליורג ליפיוזא ןעוועג
 ."!עטאט !עלעטאט , :ןעִירשעג רעצ

 ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ עטקיטולבראפ ,רעדמעה ענייא ןיא ,עטעקאנ
 ךיז טָאה סע ןענאוונופ ,ןיהא ,רעגעלטכאנ א ןכוז קעווא רימ ןענַײז
 -- עטאכ ןייא ןיא טּפאלקעגנָא ןבָאה רימ .טניה ןופ יָאװעג א ןגָארטעג
 זדנוא ןעמ טָאה בוטש רעדנא ןא ןיא .ןפורעגּפָא טינ ךיז טָאה רענייק
 יוזא .ּפעטס ןיא ןייגקעווא טעצייעג ןוא בַײל ןפא ןָאטנָא סעּפע ןבעגעג
 ןבילקרעד ךיז רימ ןבָאה רעטצניפ רעד ןיא .ןָאטעג עקאט רימ ןבָאה
 ךיז רימ ןבָאה ירפרעדניא .רָאיאק זיב ןסעזעגּפָא ןוא ייה גיוטס א וצ
 טָאה סע .קעווא טכאנאב ןענַײז רימ ןענאוונופ ,טרָא םוצ טרעקעגמוא
 ךיז טָאה רע ,ָאקנעשטוועש רָאטוכ רעד זיא סָאד זא ,ןזיוועגסיורא ךיז
 ,טַײז רערעדנא רעד ןופ רָאנ ,יישנארט רעד ןופ טַײװ טינ ןענופעג
 רעד ןופ ןעיירשעג יד ןגָארטרעד זדנוא וצ ךיז ןבָאה גָאט ףָאס ןזיב
 ",,סיורא בורג

 -אווכ רע ןוא ,טליּפש רע ןוא ,טשיור רע ןוא ,יולב זיא םאי רעד
 ,ךיז טעיל

 ,טעטשיטרָארוק יד ןשיװצ טנכעראפ טינ זיא ווָאנאדשז טָאטש יד
 רעבָא ,טכאנ ןוא גָאט ןרעכייר ןדָאװאז עשיגרולאטעמ עסיורג ייווצ
 טרעוו טָאטש יד ןוא ,עצייא ןא ךיז רע טיג ,ליוו רע זא ,םעליוא רעד
 טרָאפ עמ .עטלאי רעדָא ישטָאס יװ רעגרע טינ עליפא .,טרָארוק א ַאי
 -ָאליק ןצפופ -- ןעצ א לקאכאס ,רעטַײװ לסיב א סובָאטװא ןטימ קעווא
 זיא ןטרָאד ןוא ,?יקסלָאמָאסמָאק , טסייה סָאװ ,שזאילּפ םוצ ,רעטעמ
 טינ טצנאלג רעסאוו סָאד ,ןייר רעטיול ,םאי א רעדיוו םאי רעד ןיוש
 ,עשזאס ךעלעּפַײרג טימ טקעדאב טינ ,יורג טינ זיא דמאז רעד ,לייא יו
 -מָאי א וצ ליד רעד עטסָאבעלאב רעטוג א אב יװ ,קיטכיצ טלקניפ רע
 -גנירּפשרוא רעייז ןיא ןוז רעד ףא ןרירעמעש ךעלּפעקרעױמ יד ,וועט
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 רָאג ץעגרע ,ןשאוועגסיוא-ןייר ךיוא זיא למיה רעד ןוא ,רילָאק ןכעל
 ןוא סענמָאד יד ןופ סנקלָאװ עקיבראפליפ יד םיא רעביא ןעמיווש טַײװ
 ,סנוויוא-ןעטראמ

 זא ,ןדײרנַײא ןיא ןטלאהעג ץלא טָאה עבָאב יד ןעמעוו ,עלעדיימ א
 -נַײרא---ןסע ןביוהעגנָא ןוא טגלָאפעג ףָאסלָאקפָאס טָאה ,ןסע לָאז'ס
 זיא עבָאב יד .לּפע ןטיור ןסיורג א ןיא ךעלדנייצ יד טימ ךיז ןסיבעג
 ,לקינייא ליוװ ,טנוזעג ריא ףא קידנקוק ,ךעלקילג

 -לימ ןייק ןעזעג טינ טָאה ריא סָאװ ,רעדניק עביל ,ךעלקילג טַײז
 ףעז טינ לָאמנייק ייז טלָאז ריא .ןטסישאפ ןייק ןוא עמָאכ

 עטנאקאב עַײנ ןוא עטלא

 ,טָאטש ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןדָאװאז עשיגרולאטעמ ייווצ יד ףֹא
 עמ ןעוו ,ןגינעגראפ א טעשָאּפ זיא'ס .לָאמ ןטשרע םוצ טינ ךיא ןיב
 עמ ןוא ,עירָאטירעט רעשידָאװאז רעסיורג רעד רעביא ןייג ךיז טזָאל
 ןעשזדנָאלב טינ ףראד עמ ,סיוא ּוװ ןוא ןַײא ּוװ יונעג ןיוש טסייוו
 טנעקרעד ןכעציץלאוו יד ,ךעצ-ןעטראמ םעד ,ךעציענמָאד םעד ,סעמע
 ילבראפ ךרוד גוצ ןיא טרָאפ עמ ןעוו ,ךָאנ ייז טעז עמ ,ךיוא יוזא ןעמ
 ,ךעצ ןשינאכעמ םעד ,לשָאמעל ,ןעמ טניפעג יוזאָיוו רעבָא .דָאװאז םעד
 יז ?עירָאטארַאבאל עשידָאװאז יד רעדָא ךעצ ןלאטנעמירעּפסקע םעד
 סיירג יד רעשפע ןזיא ייז ןופ עדעי ,ךעלּפעק-עקליּפש ןייק טינ ןענַײז
 יד ןשיװצ ןעניפעג ייז טווּורּפ רעבָא ,גנומענרעטנוא רעלעטימ א ןופ
 ,ןסוּפרָאק רעקילדנעצ

 א לסיב א ןליפ ךיז ןוא "רענירג, ןייק טינ ןַײז וצ טוג זיא'ס ,ןבעלכ
 -עג עטּפַארּפעגנָא יד ןופ רעדורעג ןוא שאר םעד ןשיוװצ רעשימייה
 רעבלעז רעד ..םענָאּפ טנאקאב א ךָאנ טעזרעד עמ זא טנַײה ,ןעַײב
 עסעמע יד טלייטעגנַײרא ,ךיא קנעדעג ,לָאמא רימ טָאה סָאװ ,טסינישאמ
 ןוא ,ויטָאמָאקָאל ןַײז ןופ רעדער יד רעטנוא ךירק ךיא ַײמעלאה ,בָאג
 סָאד סעמינ רימ זיא סע ביוא זא ,ןע;רשעג רעטנרָאצרעד א טָאה רע
 עשידָאװאז יד ףא עקפאד סָאװראפ רעבָא ,עריירב א ךיא בָאה ,ןבעל
 פָאק םעד סיורא רע טקעטש ,ךימ טעזרעד רע ןעוו ,טציא ...ןסלער
 טימ יװ ,רימ טימ ךעלטנַלרפ ךיז טסירגאב ןוא ןויטָאמָאקָאל ןַײז ןופ
 ,ןטנאקאב ןטלא ןא

 ָארויב-ייטראּפ רעד ןופ ראטערקעס םאב טסאג א ךיא ןיב טנַײה
 -לבאק ןַײז ןיא .ָאקנעינרַאק שטיוועייגרעס ייסקעלא ךעציןעטראמ ןופ
 ,שיט ןגנאל םאב .גנוטאראב א וצ ךיז טיירג עמ ,קידלמוט זיא טענ
 -טראּפ ןופ רעדילגטימ ןציז ,שיט סראטערקעס םוצ ןָא ךיז טסילש סָאװ
 -ייא ,לאטעמ ענָאט א ןופ ןטסָאקטסבלעז םעד ןענעבשזעכ ןוא ָארויב
 יד טערביןבשזעכ רעד ףא קירוצ ןוא ןיה טפראוו ,טקעמ ,טבַײרש רענ
 רעד עקאט רע זיא רעשפע ,רעטלאהכוב רענעראפרעד א יו ,ךעלעדער
 טמענ ָאקנעלנרָאק .ךיוא ךיז ןעמ טרעּפמא לסיב א .ךעצ ןופ רעטלאהכוב
 ןגעװ רע טקנעדעג קיטַײצכַײלג רָאנ ,ןכערּפשעג ערעייז ןיא ליײטנָא

445 



 אב רע טגערפ .ַײרא טינ טמוק סע רע .טראו ךיא זא ,רוימ
 ;םיא

 ודלעפגעזוג ןרָאװעג ןלאפראפ ?ןדלעפנעזוג ןעזעג טינ טָאה ריא --
 רָאטידעּפסקע רעד ,ןדלעפנעזוג טכוז ןוא םורא טפיול עשרעירוק יד

 סַײנאב לָאמ ןדעי טגנילק ָאקנע;נרָאק ןוא ,סעכילש עבלעז יד ךיוא טָאה
 ייז אב קילעפוצ זיא יצ ,ןטרָאד ןוא ָאד ךָאנ ךיז טגערפ ,ןָאפעלעט ןיא
 "ןסיואילטפ רע לָאז ,ןזַײװאב ךיז טעװ רע ביוא .דלעפנעזוג ָאטינ
 ןָארויבטראּפ ןיא ןפיול ןגיוב

 -עג אזא ןיא ריִמ בילוצ סָאװ ,םעווקאבמוא שערייפעב רימ זיא סע
 ,שינעכוז א ,למוט

 -געזוג עקפאד טינ ,ךיוא ןרעדנא ןא ןעמ ןָאק ,ךעלטנגייא --
 לַײװ ,ןפורעגנָא םיא בָאה ךיא --- .גָאז א ךעלקידלוש ךיא וט-- ,ןדלעפ
 -אז ןפא גנוטערטסיורא ןַײז גנוטַײצ רעד ןיא טנעיילעגכרוד בָאה ךיא
 ךימ טעוװ סע רעוװ ,סנייצלא רימ זיא לאלכיב רעבָא .ראנימעס ןשידָאװ
 ,ךעצ-ןעטראמ ןיא ןטיילגאב

 "אט ליוו ךיא-- ,שטיוועייגרעס ייסקעלא רימ טרעפטנע -- ,ןיינ --
 ץלא ךַײא טעװ רע ,דלעפנעזוג ךעצ ןרעביא ןייג לָאז ךַײא טימ זא ,עק
 ןיא .ןעמוקניהא טנַאקעג רע טָאה ּוװ ,טינ רָאנ סייוו'כ .ןרעלקרעד טוג
 זיא עװָאלָאטס ןיא רָאנ ,קיטימ ףא סַײרעביא ןא םיא אב טציא זיא ךעצ
 ךיז טמענ ַאקנעִינרָאק ןוא --,טינ ךיוא לקניוו ןטיור ןיא ,ָאטינ רע
 .ןָאפעלעט םוצ רעדיוו

 שטיװַאלַײכימ ירָאגירג--עכמיסלאב רעד ךיז טזַײװאב ךעלדנע = |
 טמערופעגסיוא זיא סָאװ ,לבצנאמ רעקירָאיקיסַײרד א--דלעפנעזוג
 -ערב עלעה רעייז ,ןקאב עטנוזעג עלעה רַאּפ א .ןרילָאק עלעה ןיא רָאנ
 .םלעה רעטסעפרעַײפ רעלעה רעד ---ּפָאק ץיּפש ןפא ןוא ,סעִיוו ןוא ןעמ
 -עג רָאג טלָאװ ָאקנעַינרָאק -- ןטיבראפ ךיז ןבָאה ייז זא ,טכוד רימ
 -ערקעס רעד .ָאקנעִינרָאק --דלעפנעזוג ןוא דלעפנעזוג ןסייה טפראד
 לסיב א ןגיוא יד ,ּפָאק ןפא רָאה עצראוושידעּפ ,קיטיוהלקנוט זיא ראט
 -עמע ןא יו ,סיוא טעז דלעפנעזוג שטיװָאלײכימ ירָאגירג ...טגרָאזראפ
 טשרַָאקָא זיא סָאװ ,אזא רָאנ ,רעשיטָאטש ןייק טיג --- ,רעניארקוא רעס
 ,ףרָאד ןופ ןעמוקעג

 ןביוא םיא אב טגיל רעכלעוו ,םלעה ןַײז רימ טַײלטנא ָאקנעִינרַאק
 רע ןוא ,ןלירב עיולבילקנוט ענַײז רימ טיג דלעפנעזוג .עפאש רעד ףא
 -פורא ,רעכעה ץלא ּפערט עטלגנעלשעג עלַאמש רעביא ןריפ ךימ טמענ
 -כרוד טינ ןיב ךיא יוויוזא .ךעציןעטראמ ןופ ךאד םוצ רעטנעענ ,וצ
 ךלעפנעזוג ךימ טלאה ,"קינכעטיטַלקיזַאלראפעג , סרוק םעד ןעגנאגעג
 ךייה רעד ןיא ָאד .ןביוא ןופ ץלא רימ טזַײװ רע ,סנוויוא יד ןופ רעטַײװ
 ערעדעי ,סנוויוא ףלעווצ ,ןטנוא יװ ,טלעוו עקידרעַײּפ עבלעז יד זיא
 ,זיוה קיקָאטשליפ א ןופ ךייה יד

 -מוא יד ןופ ,סנוויוא עקידנעשזדוה יד ןופ שיור ןכעלרעפעג םעניא
 "עג עקידנרעיול יד ןשיװצ ,סענישאמידָאלנָא ךעצ ןרעביא עקידנרַאֿפ
 עקידנעגנעהּפָארא טימ ןענארקבייה ּפָאק ןרעביא ךיז ןגָארט סע --- ןראפ
 -טנא ןעמיווש סע ,זדלאה ןראפ ןּפאכוצנָא לעֶיצעּפס יװ יוזא ,סנקַאה
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 "נופ דלעפנעזוג ךיז טרעגילק -- ,ייז ןיא ןלאפוצנילרא רָאנ --ֿפעט ןגעק
 ,ןעמעלבָארּפ זַײרק םעניא לסיב א ןריפוצנַײרא ךימ סיוא ןגעווטסעד
 .סעצווָאנעטראמ יד ראפ ןעייטש סָאװ

 ןוא רע טגערפ -- ?גנוטאראב רעזדנוא ףא טנַײה ןַײז טעװ ריא --
 !קיטכיוװ רעייז זיא סע !ןַײז ריא טעוװ עדאווא-- .רימ ראפ טרעפטנע

 יָאיב עקינייא ךיז סיוורעד ןוא וויוכלאב ןייק טינ ךיוא בַײלב ךיא
 -עג .עצרוק רעייז ןענַײז ייז .רעטיילגאב ןַײמ ןגעו סעידעי עשיפארג
 ןא ןרָאװעג ,טוטיטסניא ןא טקידנעראפ ךָאנרעד ,יימרא רעד ןיא טניד
 ןיא ןסיגרעדנאנאפ םוצ רעטסַײמ א--זיא עלעטש ןַײז .רעינעשזניא
 .לָאטש עקיטראפ סָאד ןשווָאק יד

 וצ רעטנעענ ,ןטנוא ףא ןײגּפָארא ןלָאז רימ ,ןדלעפנעזוג טעב ךיא
 שינעגעגאב א רימ ןבָאה ,סנוויוא יד ןבעל ,ָאד ןוא ,עיצקודָארּפ רעד
 ,יקסרָאּפעל שטיווָארימידאלוו רימידאלוו דָאוװאז ןופ רָאטקעריד ןטימ
 ךיא רעדייא .םיא טימ שינעגעגאב עטייווצ ןַײמ טנַײה ןיוש זיא סָאד
 ןיא םיא וצ ןַײרא ךיא ןיב ,ךעציןעטראמ ןיא ןייג ךיז טזָאלעג בָאה
 ןרעמעראוו א ףא טכירעג ךיז ךיא בָאה ,טגָאזעג סעמע םעד .טעניבאק
 -ומש ןכעלעמאּפ ,ןגנאל א וצ טיירגעג ךיז בָאה ךיא .םענָאּפ-סעלַאבאק
 "וצ גנאל טינ רע ןיא ,טנטשרע .ןשטיוװַארימידאלוװ רימידאלוו טימ סע
 ךָאד ךיא ףראד ,רָאי קיצכעז ןרָאװעג טלא---ראיליבוי א ןעוועג קיר
 -איצַאס ןופ דלעה לטיט םעד ןגָארקעג רע טָאה רעטַײװ ,ןסירגאב םיא
 ןפא ןעמ טמענ ,סנטירד :גנוסירגאב עטייווצ א זיא-- ימ רעשיטסיל
 ןוא סנוװױא-רָאטרעװנָאק ,לעטשעגיץלאוו ןשיטנאגיג א ןעיוב דָאוװאז
 םעד ךָאד טמוק ,דָאוװאז ןסיורג א ךָאנ ,ךעלטנגייא-- ןעַײבעג ערעדנא
 ,ןעגנוסירגאב ןַײז רעִירפ ןלעװ ,ָאזלא .ןסירגאב וצ עדאווא רָאטקעריד
 רימ טעוװו רע .סעומש רעזדנוא ןבייהנָא עילָאוװאּפ רימ ןלעוװ ךָאנרעד
 ןיא סערגָארּפ ןגעוו-- םיא ךיא ,סערגָארּפ ןשינכעט ןגעוו ןלייצרעד
 ךערּפשעג ןיא טרָא סיוועג א ,ךעלדנעטשראפטסבלעז ,רוטארעטיל רעד
 יפו יד ןופ ןעגנונָאמרעד עקינייא ןעמענראפ ךיוא טגנידאבמוא ןלעװ
 .ענמָאד עטשרע יד טיובעג טָאה עמ ןעוו ,ןרָאי רעקיסַײרד ביײהנָא ,עט
 ךיז ןבָאה רימ ,טעניבאק ןיא ןיקסרָאּפעל וצ ןַײרא קידרעפָאה ךיא ןיב
 -ירגאב עטשרע ןַײמ ןסָאשעגסיוא ךַײלג בָאה ךיא .טנעה יד טקירדעג
 רעד וצ ןטָארטעגוצ ןוא לוטש ןפא טצעזעגקעווא ךיז ךעלטיירב ,גנוס
 ,גגוסירגאב רעטייווצ

 טָאה -- ,טערקנַאק ךַײא טריסערעטניא סָאװ ,רערעַײט ,רימ טגָאז --
 אב-- ,ןגָאלשעגרעביא ךימ קידלודעגמוא שטיווָארימידאלוװ רימידאלוו
 ףא ,טרָאּפאר א ןיא יוװ יוזא ,ףראש ןוא ץרוק :טריפעגנַײא זיא זדנוא
 ,טַײצ ןייק ָאטינ זיא דייר עקירעביא

 .רעקירָאפ ןַײמ טניז .טגרָאזראפ ןוא טרעטאמראפ רע טָאה ןעזעגסיוא
 רעטכידעג ןַײז ןיא זיא קירוצ רָאי עכעלטע םיא טימ שינעגעגאב
 עװָארג לסיב שפיה א ןעמוקעגוצ ּפָאק ןפא ערוילעוועש רעצראווש
 ,ךעלבלעג ןעװעג זיא םענָאּפ עכעלגנעל ענייש סָאד ,רָאה

 ,ןריולראפ ךיז ךיא בָאה עבאהכערָאב ןטלאק ןַײז ךָאנ זא ,ןעזרעד
 ןזיואב לכיימש א ךיז טָאה ,ןשָאל סָאד ןעמונעגּפָא רימ אב טָאה סע
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 ךיז ןפרָאװענּפָא ןוא ןלירב יד ןעמונעגּפָארא טָאה רע .ןּפיל ענַײז ףא
 ,לוטש ןַײז ןופ לטנעוו ןכיוה םוצ ּפָאק ןטימ ןוא רעּפרעק ןטימ

 ןיילא ןיב ךיא .ןסעומש רימָאל זיא---,טגָאזעג רע טָאה -- ,ונ --
 ,םינָאיניא יד ןופ ָאש רעבלאה א ףא יבשטָאכ ךיז ןדנעוװּפָא ןרעג ךיוא

 א אב יװ ,ןעזסיוא ןא ןגָארקעג עסַײמסיײב טָאה סנַײז םענַאּפ סָאד
 ,ןייגליווו ךיז ןזָאל ןסָאלשאב טָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 -יטסניא םעד טקידנעראפ ,ךיז טכוד ,גנאל טינ ,טפיול טַײצ יד --
 בָאה ךיא ןוא ,סעניורכיז ןיא ןרעפיטראפ ךיז ןעמונעג רע טָאה -- ,טוט
 יו ,סעומש א ןַײז טעװ סע .ףראד ךיא סָאװ ,סָאד זיא סע ,טנַײשעגפוא
 ,..טרינאלּפ בָאה ךיא

 -גרעדָאפ רעייז ןוא קידעכָאװ רעייז ןבָאה שיט ןפא ןענָאפעלעט יד
 -אב טינ זדנוא אב ךיז טָאה סעומש רעטכער ןייק ןוא ,ןעגנולקעג קיד
 י-על רעדנא ןא רָאג ןעזרעד ךעצ-ןעטראמ ןיא ךיא בָאה טציא ,ןעמוק
 טימ ,לָאמא .,ןטזָאלעגוצ רעמ א ,ןרעכעליירפ א ,ןרעגנִיי א ,ןיקסרָאּפ
 ,ךעצ ןקיזָאד םעד ןופ קינלאשטאנ רעד ןעוועג רע זיא ,קירוצ ןרָאי
 ,ןכעצ עלא ןגעוו טגרָאז ןוא רע טקעטייוו רָאטקעריד סלא ,ךעלנייוועג
 ןעו ?טַײקכאוש, רעדנוזאב א רע טליפ סעצוװָאנעטראמ יד וצ רָאנ
 ,גנומיטש יד םיא אב ךיז טבייה ,ןַײרא ייז וצ טמוק רע

 ןיא ראפ ןלעטשרָאפ ןעמונעג ךימ רע טָאה-- ,טנאקאב טַײז --
 -ניא רע .רעבַײרש א זיא סע-- ,ךעצ ןופ ןטייווצ א ראפ ןוא רעוט
 ..קיטאמעט רעלעירטסודניא טימ ךיז טריסערעט

 ךָאנרעד דלעפנעזוג טָאה ,רָאטקעריד םענופ ליּפשַײב א קידנעמענ
 רעד ףא .רעסיגלָאטש יד ראפ ?ןלעטשרָאפ , ןייא ןיא ןטלאהעג ךימ
 ,שטנעמ רעשימייה א יװ טאמיק ןסעזעג ןיוש ךיא ןיב גנוטאראבידעצ
 -- למיה סאפ רעטיור א טקוקעגנַײרא טָאה לאז םענופ רעטצנעפ יד ןיא
 ,גנוצלעמש עַײנ א טזָאלעגסיורא טָאה סנוויױא-ענמָאד יד ןופ רענייא
 ,גנאגראפדןוז ןופ ןעוועג טיור ,סיוא טזַײװ ,למיה רעד זיא ךָאנ ןוא

 רעגנאל רעד ןפָאלעגכרוד זיא סע יװ ,טקרעמאב טינרָאג בָאה ךיא
 -טלא ןא ןיא ץעגרע םוק'כ ןעוו ,קידנעטש זיא יוזא .גָאט רעקידרעמוז
 ,טרָא ןטנאקאב

 סעהָארּפעינד ןפא ,עישזָארַאּפאז ןיא

 -ָאּפאז זיא ,טרָארוק א ןצנאגניא טינ זיא ווָאנאדשז טָאטש יד ביוא
 ףייר א טימ יװ יוזא זיא יז .טינ טרָארוק ןייק ןיוש סיוועג עישזַאר
 .עירטסודניא רערעװש רעד ןופ ןעגנומענרעטנוא טימ ןעמונעגמורא
 ןעמ טָאה ,ןעורּפָא ךיז עישזָארָאּפאז ןייק טרָאפ עמ ןעוו ,ןגעווטסעדנופ
 ןוא ללרפ ןטרָאד ךיז טָאה רעּפעינד רעד .עטָאראכ ןייק טינ ךָאנרעד
 -עדלָאג א זיא שזאילּפ רעד ,םאי א יװ יוזא ,ןסָאגעגרעדנאנאפ טיירב
 ,עציטרָאכ לזדניא רעטמיראב רעד זיא טָאטש רעד ןופ טַײװ טינ ,רענ
 טציא ךָאנ ןָאק עמ ּוװ ,"שטעס, רעשזָארָאּפאז רעד ןופ עלעגיוו סָאד
 זיא סע .ןקאזאק רעישזָארָאּפאז יד לָאמא יוװ ,רעגרע טינ ןָאט עילוה א
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 רענירג רעד--"לג יווָאבוד, טסייה סָאװ ,קראּפ רעסיורג א ןאראפ
 ןזַײװ ןבמעד עקירָאיטרעדנוה יד ןופ סנטָאש עטכידעג יד ןוא שיור
 ,ךַלט גערב םוצ געוו םעד

 -עצ סעּפע סיוא טעז קראפ ןיא עקלשזאס רעד אב במעד א רענייא
 -יורג ךאס א טּפאלקעגנַײרא ןענַײז םאטש ןקיד ןַײז ןיא ,טעשטעילאק
 .סנקָאה רעמ ץלא ,ןיורק רעד וצ רעכעה סָאװ --ססנקָאה ערעווש עס
 ןייק טינ טייטש סע ,םיוב ןקיזָאד ןרעטנוא טינ ךיז ןליּפש רעדניק
 זיא במעד רעד .ןטָאש ןַײז ןיא טינ טציז רענייק ןוא ,םיא ןבעל קנאב
 ןימ א ,ָאנכאמ ןאמאטא םענופ טקנופ-עדנאמָאק רעד ןעוועג לָאמא
 יד ןלאפאב ןטידנאב ענַײז טימ זיא רע ןעװ ,ענַײז עיצנעדיזער
 ,טָאטש

 טדַײנש טקעּפסָארּפ-ןינעל רעד -- עישזָארָאּפאז ןופ סאגיטּפיוה יד
 א טימ ךיז טקידנעראפ ןוא גנעל רעצנאג ריא ןיא טָאטש יד ךרוד
 -גירג ךיז טמעטָא ָאד ,טפול יד רעשירפ זיא ָאד .ץאלּפ ןקידסעווכאר
 ךיז טגָארטרעד ןעַײװמארט ןוא ןסוביײלָארט יד ןופ שיור רעד ,רעג
 יעיגד םעד .רעטביוטעגוצ שפיה א ,רעטליטשעגנַײא ןא רעהא ןיוש
 רָאנ ,לדלעוו ןרעטניה ןטלאהאבראפ זיא רע ,טינ ךָאנ ןעמ טעז רעּפ
 -אלפ ןוא ןטרָאד ןופ טמוק לטניוװ טכילפ ,ליק א .ןיוש םיא טליפ עמ
 -ןינעל םעד סנסופוצ --ןעמולב עקידעבעל גראב םעד רעביא טרעט
 דנאל ןיא זדנוא אב ָאטינ עמאטסימ זיא סע ,ץאלּפ ןטימניא טנעמונָאמ
 -עייל ענַײז ןזיוועג ןבָאה טינ לָאז סָאװ ,לאנרושז רעטרירטסויליא אזא
 ,ןינעל --לָאמקנעד ןשילרעטסיוא ןקיזָאד םענופ עיפארגָאטָאפ יד רענ
 א רעייז ףא טייטש ,סקּוװ ןצנאג ןַײז ןיא ,עזנָארב ןיא טרעּפרעקראפ
 טדנעוװועג טנאה עטקערטשעגסיוא יד ןוא ּפָאק רעד .טנעמאטסָאּפ ןכיוה
 ,עבמאד רעד וצ ,ןזוילש יד וצ -- רעּפעינד םוצ

 -עג ,סעהָארּפעינד טסייה סָאװ ,עיצנאטסָארטקעלע יד ןיא טציא
 -ָארטקעלע ערעדנא טכַײלגראפ עמ רעכלעוו טימ ,סָאמ ןימ א ןרָאװ
 יד לפיוו ףא ,ןזַײװאב וצ ףא ,ךעלנייוועג ,יז טניד ַײברעד .סעיצנאטס
 רעקיטכעמ ןוא רעסערג זיא עיצנאטס ענערױבעג-טשרָאקָא יד ,עַײנ
 ,ערעדנא יד סָאװ ,רעטסעװש ערעטלע ןא יװ יוזא זיא סע ,ריא ןופ
 יװ רעמ זיא רעוועשיביוק יד .רעבירא יז ןגַײטש רעטסעוװש ערעגנִיי
 -ראיָאנסארק יד ,לָאמ סקעז ןיא טאמיק -- רעקסטארב יד ,לָאמ ירד ןיא
 יז ,רעשירּפעינד רעד ןופ רעסערג לָאמ סקעז ןיא יװ רעמ -- רעקס
 זיא יז רָאנ ,סירג רעכעלטינשכרוד ,רעלעטימ ןופ עיצנאטס א זיא
 ,דנאל ןופ גנילביל רעד ןוא םור רעד ,ץלָאטש רעד ןבילבעג ןוא ןעוועג
 .יד ןעוועג יז זיא ,ןרינָא;צקנופ ןעמונעג רָאי 1922 ןיא טָאה יז ןעוו
 | ,עּפָאריײא ץנאג ןיא עטסערג

 -נָארב א טרעיומעגנַײא זיא עילבערה רעד ןופ טנעמאדנופ םעניא
 :טפירשפוא ןא טימ לװָאט רענעז

 יָארּפ ןכעלטלעװלא ןופ רעריפ םענופ טָאבעג םעד קידנליפסיוא,
 עקידנטעברא יד סעכיוק ערעייז ןָא ןעגנערטש ,ןינעל .יא .וו טאיראטעל
 ןָא ןבייה ןוא עכולעמירעטעברא טלעװ רעד ןיא רעטשרע רעד ןופ
 .?עיצנאטסָארטקעלעָארדיה עשירּפעינד יד ןעיוב
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 ןסיורג א אב ןציז ןופ עָאנאה אזא טאהעג טינ גנאל ןיוש בָאה ךיא
 ןופ רעיגעשזניא-טּפיוה םאב לָאמ סָאד יו ,טעניבאק ןיא "קינלאשטאנ
 ךערּפשעג רעזדנוא .יקסנאילּפעט שטיװָאסירָאב וועל *ָאגרענעָארּפעינד,
 ןופ ,וועינאק ןופ טגנילק עמ .ןָאפעלעט רעד ןסירעגרעביא טפָא טָאה
 ץלא ןענַײז סָאד-- עקווַאכאק ,קסנישזרעזדָארּפעינד ,קושטנעמערק
 עלא זא ,טכודעע טָאה סע ."דאקסאק, ןשירפעינד םענופ סעיצנאטס
 וועל וצ ןסַײרנַײרא ךיז ןליוו ןזוילש עלא ,סעילבערה עלא ,סעניברוט
 ,טעניבאק ןיא ןשטיװָאסירָאב

 טגָאמראפ םענַאּפ סָאד ,שטנעמ רעטלא ןא ןיא שטיװָאסירָאב וועל
 א ,טסעפ ךיז ןטלאה ּפָאק ןפא רָאה יד רעבָא ,ןשטיינק לסיב שּפיה א
 .ןרעטש ןטיירב ןפא ּפָארא טלאפ עלעמשטוק טכידעג

 ןופ עטכישעג עקידעבעל יד ךיז ראפ ,ךעלטנגייא ,ךיא בָאה טָא
 ןיא זיא שטיװָאסירָאב וועל רעינעשזניא-טּפיוה רעד .סעהָארּפעינד
 ףא עישזָארָאּפאז ןייק ןרָאפ וצ ןעמוקעג רָאי ןטסקיצנאווצ-ןוא-טכא
 טקיש ןרָאי רעקילדנעצ ןוא ,עיצנאטסָארטקעלע רעד ןופ גנויוב רעד
 ףא טפארק עשירטקעלע ןוא ןַײש עשירטקעלע שטנעמ רעקיזָאד רעד
 ,טַײװ רעד ןיא ןלַײמ רעטרעדנוה

 יו ,רעטעברא רעמ ךאס א טימ ןעגנומענרעטנוא ןאראפ ןענַײז סע
 ןיא ָאד ןוא .טרָא ןייא ןיא ןענַײז ייז רעבָא ,?ָאגרענעָארּפעינד, ןיא
 -לארקוא בלאה רעשפע םורא טּפאכ יז ,ענעפרָאװעצ א עירָאטירעט יד
 ,ןרָאפוצמורא טפָא רעייז סיוא טמוק סע .ענ

 -ירָאב וועל רימ טלייצרעד-- ,קיטעגרענע ןופ רעטסינימ רעד --
 -עג ךימ טָאה -- ,ןטייווצ א ןוא גנולקיזָאפעלעט ןייא ןשיווצ שטיווָאס
 ןיוש ךיא לעװ ךָאנרעד ,רָאי ןייא ךָאנ ןטעברא ןבַײלב לָאז ךיא ,ןטעב
 ,עיסנעּפ ףא ןייגקעווא ןגעמ

 ,גנודלעמ יד סיורא רע טמענ דָאלפוש-שיט ןטשרעטנוא ןא ןופ
 רע .טיירג םיא אב טגיל יז ןוא ןבירשעגנָא גנאל ןיוש טָאה רע עכלעוו
 ןיא םיא ןא ,ןעז וצ ןזיא סע ןוא ,דָאלפוש ןיא ןַײרא קירוצ יז טגייל
 טלָאװ עמ ביוא ןוא ,ןזָאלּפָא טינ םיא ליוו עמ סָאװ ,ןצראה םוצ קראטש
 ,ןיימ'כ .שעפענסעמגא סיורג טאהעג רע טלָאװ ,טזָאלעגּפָא עקאט םיא
 ,ליפעג ןַײז ןעייטשראפ ןרענַא;סנעּפ ךאס א זא

 לעוו'כ ,ןייג ךַײא טימ ךיא לעוװ--- ,רימ וצ רע טגָאז -- ,ןיוש טָא --
 ןכאמ ןאד ןוא ,רָאטקעלעס ןכרוד גנוטאראב עניילק א ןבָאה דלאב רָאנ
 טָאה סָאװ ,עטאט א יוװ ןוא---.עיצנאטס רעד רעביא ריצאּפש םעד רימ
 וועל טוט ,עביל רערעדנוזאב א רָאג טימ רעטכָאט עטסטלע ןַײז ביל
 זיא יז-- ,דָאס א טמױרעגנַײא יו ,עשטּפעש א רימ וצ שטיװָאסירַאב
 ,סעיצנאטס ָאד עקאט ןענַײז ערעסערג ..עטסנעש יד ךיוא טציא ךָאנ
 טעוװ ריא ןוא רערעדעי ןגָאז ךַײא טעװ סָאד .טינ-- ערענעש רעבָא
 רעד ןופ עירָאטירעט יד ,ץאלאּפ א זיא לאז-ןענישאמ רעד .ןעז ןיילא
 עטסעב יד !טינ ןטרָאד טסקאוו סָאװ ,דָאס רעקיטכערּפ א--עיצנאטס
 .ךיוא ןבױרטנַײװ זיא-- ןבורטנַײװ טפראד ריא ביוא .ןראב ןוא לּפע
 .ןָאט קוק א ןיילא טעװ ריא--ךַײא ךיא לייצרעד סָאװ רעבָא
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 רָאנ זיא עיצנאטסָארטקעלע ןא זא ,ןעניימ טינ ןגעווטסעדנופ לָאז'כ
 ,רימ רע טלייצרעד ,טוג ןוא גנירג ןַײא ןטרָאד ךיז טיג ץלא ,ןדיינאג א
 ןרָאפ סע ,טקעיבָא םעד ןעיוב ןקידנעראפ רעיוב יד יוװ םעדכָאנ זא
 -עג ןוא טגָאטעג ןבָאה סָאװ ,רעוט-ָאניק יד ,ןטנעדנַאּפסערַאק יד קעווא
 סע ,טריזינארקע ,טריפארגָאטָאפ ,ןבירשעג ,גנויוב רעד ףא טקיטכענ
 ןאד טשרע -- ,קלור ,ליטש טרעוו'ס ,שאר רעד ,למוט רעד ּפָא טענילכ
 ,טַײצ לקיטש ערעווש עסעמע סָאד רעקיטעגרענע יד ראפ ןָא ךיז טבייה
 ,טינ טסייוו ןוא טינ ןיוש טעז רענייק סָאװ

 ייג ןיֹוׁש --- ,ןגָאלשעגרעביא ןיילא ךיז רע טָאה -- ,רימ ןעייג זיא --
 ...ךילא טימ ךיא

 .טעניבאק ןופ ןסַײרסױרא ךיז טנַאקעג טינ ץלא רעבָא טָאה רע
 ןעמוקעגנַײרא זיא ,שיט ןופ ןביוהעגפוא ןיוש ךיז טָאה רע ןעוו ,ךעלדנע
 ;טנָאמרעד ןוא עשראטערקעס יד

 -טנגעג ןיא גנוטאראב א זיא רעגייזא ריפ ,שטיװַאסירָאב וועל --
 ,םָאק

 זדנוא וצ ןָאטעג ךאמ א רע טָאה --?םעד ףא ריא טגָאז סָאװ --
 ןָא ךיוא ןיוש בייה ךיא---.עשראטערקעס רעד וצ ןוא רימ וצ -- ןדייב
 ..ןסעגראפ וצ

 ןסָאלשעגנָא ךיז ךיא בָאה ,ןשטיװָאסירָאב וועל טימ ךיז טנגעזעג
 ןוא ,עיסרוקסקע ןא ףא ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןרענָאיּפ ענכאמ א וצ
 ףא ןרעיוט ענרעזַײא עכיוה יד ךרוד ןַײרא גראווניילק ןטימ ןעמאזוצ
 ,עיצנאטס רעד

 ,עיצנאטס רעד ןופ רעינעשזניא ןא-- רעריפנַא-עיסרוקסקע רעד
 רעדניק יד אב רע טוט ,ןזַײװ ןוא ןלייצרעד סעּפע טמענ רע רעדייא
 :גערפ א

 ?טוג טקעמש סע --
 -פוד עקאמשעג יד ןַײא עלא רימ ןעמעטע --!טוג רעייז !טוג --

 ,סעכיירידָאס עקיט
 -לָאס ןטסּוװאבמוא םעד לָאמקנעד א טייטש לאז-ןענישאמ ןגעקטנא

 רעד ףא ןעוועג זיא ץלא .עילבערה יד טעוװעטארעג טָאה סָאװ ,טאד
 ,עילבערה רעד ןופ רעּפרעק רעקיטכעמ רעד רָאנ ,טריניור עיצנאטס
 ןגעקטנא ןגיובעגסיוא שיפלאוו רעשיטנאגיג ַא יװ יוזא ךיז טָאה סָאװ
 ,ןטסישאפ יד ןוא ,ץנאג ןבילבעג ןיא ,רעּפעינד ןופ גנומערטש רעד
 סָאדלא -- ןסַײרפוא יז ןסָאלשאב ןבָאה ,טָאטש רעד ןופ ןטערטּפָא ןסייב
 רעד .רעלרפ ןופ ןיוש טנרָאװאב ןעוועג ייז אב זיא םעד בילוצ עקיטיינ
 עקאט טָאה רע ןוא ,עקּפָאנק יד ןקירדנָא טפראדעג רָאנ טָאה לבאכעמ
 סָאװ ,רענלעז א .ןעמוקעגרַאפ טינ זיא סַײרפוא ןייק רָאנ ,טקירדעגנָא
 סָאװ ןוא טלעטשעגטסעפ טינ טציא ןיב ןעמ טָאה ןעמָאנ ןַײז
 ץאלּפ ןטסנעש ןפא ,ָאד טָא ערּוװק וצ ןרָאװעג טכארבעג ךָאנרעד זיא
 ,ןטָארד עשינָאלװַײט יד ןטינשעגרעביא טָאה ,עיצנאטס רעד ןופ

 ןיק טאמיק טעז עמ ,םארעג ,ליטש ןיא לאזיןענישאמ םעניא
 סָאװ ,רעריפנָא-עיסרוקסקע ןטימ רעדניק לפַײה םעד ץוכ ,טינ ןשטנעמ
 עכיוה עכלעזא ןיא ןייגוצמורא ןטסָאמעגנָא יו זיא רוגיפ עגנאל ןַײז
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 א טימ טקעדעג זיא סָאװ ,שיט ןגנאל א אב ,לאז קע ןיא ,ןעלּפמעט
 םענופ רענייא טקורעגּפָא ןציז ,שיט-םוידיזערּפ א יװ יוזא ,טנאוועג
 ,לדיימ גנוי א ןוא רעכָאב רעגנוי א ךעלאהעמ ןשפיה א ףא ןרעדנא
 יד ,םירישכאמ יילרעלַאק טימ טנאוו עקידנעלקניפ א זיא ייז רעטניה
 רעזַײװ א ,טַײקַײר ערעכיז ןימ אזא סעּפע סיוא ןלארטש ןטאראּפא
 -עג ןוא טסייו רע רעבָא ,וצפורא ,וצּפָארא גנורּפש א ,ץנאט א טוט
 ןדעי ךיז טרעק ןוא ,געמ רע לפיוו ןוא סָאװ ,ץענערג ןַײז טוג טקנעד
 סָאװ ,רעכָאב רעד .רעפיצ ןַײז וצ ןוא עלעכירטש ןַײז וצ םוא לָאמ
 טינ םיא ךיא לעװ ,גנונעכייצ א ןיא טפיטראפ זיא ,שיט קע םאב טציז
 טנַײה זא ,רימ טגָאז יז .לדיימ ןטימ סעומש א ריפראפ ךיא .ןרעטש
 ,ביולרוא ןיא יז טייג ןגרָאמ ןופ ,גָאט ןטצעל םעד יז טעברא

 ,ךיא גערפ--?ןעגנערבראפ םיא ריא טעװ ּווװ --
 ,טרעפטנעעג יז טָאה -- ,ריביס ןייק רָאפ ךיא --
 ?טַײװ לוזא --
 -געענ ךאס א ןרָאפעג ךיא ןיב ןרָאיאראפ ...טַײװ עקאט זיא סע --

 ,םורא טרָאפ רע ,רעיוב א זיא עטאט רעד .קושטנעמערק ןייק -- רעט
 ףא ךיא ןיב ,טוטיטסניא ןיא ,וועיק ןיא טנרעלעג ךיז בָאה ךיא ןעוו
 ךיא ןוא ,ונ .עישזָארָאּפאז ןייק ,רעהא םיא וצ ןרָאפעג ןלוקינאק יד
 ,טרָא ןא ףא ץיז ךיא ,קינַאיצאטאולּפסקע ןא ןיב

 ןיא ורּפָא ןטוג ,ןכעליירפ א קינַאיצאטאולּפסקע םעד שטניוו ךיא
 יד רָאפ ךיא ץעז רעדניק יד טימ ןעמאזוצ ןוא ,ןטאט םאב ,ריביס
 םאזגנאל עלא רימ ןעייג ךָאנרעד .עיצנאטס רעד רעביא עיסרוקסקע
 אב ּפָא ןטרָאד ןוא ָאד ךיז רימ ןלעטש עלַײװ עלא .קירב רעד רעביא
 -עגסיוא טארוקא יד וצ ּפָארא ןקוק ןוא עשטנערָאּפ רענרעזַײא רעד
 ָאד זיא רע ---,ךַײט םעד ןעמאצראפ סָאװ ,סעטילּפ ענענַאטעב עטגייל
 -ילוװ ןקילב יד ןדנעוו ,ןגיוא יד ףוא ןבייה רימ .טרעווילגראפ יװ יוזא
 -ַארָאּפאז ןוא ,טנװָא ןיוש זיא סע .טָאטש יד טגיל סע ּוװ ,ןיהא ,רעט
 ןענאדנופ ריא טקיש סע עכלעוו ,ןרעַײּפ יד ןדנוצעגנָא טָאה עישז
 .רעפעינד רעטלא רעד טנאה רעלופ רעד טימ

 י"ַאבמאס, ןופ ןַאיפמעשט םאב

 רעגייזא ןביז בוטש רעדמערפ א ןיא טסאגוצ ךיז ןלעטשּפָארא
 עריירב רעדנא ןייק רָאנ ,םעווקאב רָאג טינ עדאווא זיא ירפרעדניא
 -עג רימ ןעמ טָאה ?לאטסצעּפסָארּפעינד, דָאװאז ןפא .טינ ךיא בָאה
 ךיא ףראד ,םייה רעד ןיא ןלעקנערפ ןפערט ליוװ ךיא ביוא זא ,טגָאז
 םעניא .ורּפָא רעוויטקא ןא זיא םיא אב .רעִיִרפ סָאװ םיא וצ ןעמוק
 רע ,בוטש ןיא טינ רע טציז ,טעברא רעד ןופ ַײרפ זיא רע ןעוו ,גָאט
 ,רעּפעינד ןרעביא ךיז רע טלפיש -- ,לפישירָאטָאמ ןגייא ןא טָאה
 ,שיפ רעסעב ךיז טּפאכ סע ּוװ ,ןיהא טרָאפ

 ןָא גנוקידייטראפטסבלעז --088032ע012 663 סקצץנאחה --?ָאבמָאס, 1
 .רעוועג
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 רעזַײװ רעד ,טראוו ךיא .רעווקס ןיא וצ ךיז ךיא ץעז עלַײװ א ףא
 ךיא ץיז ןציז .ירפ וצ טרָאפ זיא ןביז .טכא וצ ןקור ןעמענ ךיז לָאז
 עז'כ ןלַײא ןשטנעמ .ַײרפ ןענַײז רעוקס ןיא קנעב עלא ,רענייא
 -וװוא עקידנעלדניוושַײבראפ יד רעמייב יד ןופ ןגַײװצ ענירג יד ךרוד
 -ַאּפאז ,ָאש עסייה רעייז זיא טציא ,ןעַײװמארט ,ןסובײלַארט ,ןסובָאט
 -ָאה טרָאּפסנארטיַאטװא רעד ןוא ,טעברא רעד ֹוצ וצ טערט עישזָאר
 םעד ,ןַײא םיא טמעג רע .ךיוא ןרישזאסאפ םעליוא רעד ןוא ,טעווער
 ,ךעיוק ןוא עיגרענע טימ ,טרָאּפסנארט

 דלאב ןיוש זיא סע .רעטעּפש לסיב א ןרָאװעג עקאט ןיוש ןיא טָא
 ,ןייג ןיוש געמ'כ .טכא בלאה

 טגַײװצ סָאװ ,'אדווארּפ, סאג רעד ףא לעקנערפ טניוװ ןעניווװ
 ,סאג עליטש א ןזיא'ס .ןגרולאטעמ יד ןופ טקעּפסָארּפ םענופ ּפָא ךיז
 לָאמא ,טָאטש רעד ןיא עטסנירג ןוא עטסליטש יד ןופ ענייא עמאטסימ
 ,טָאטש רעטנעצ ןיא זיא יז .סאג עשידיגענ א--טגָאזעג ןעמ טלָאװ
 -רעד רעדָא טינ ךיז טגָארטרעד שאר ןוא למוט רעשיטָאטש רעד רָאנ
 ןוא ןלָאּפָאט יד רָאנ ָאד ןשיור סע ,טביוטראפ רָאג זיב ךיז טגָארט
 ןעווערעקראפ ןוא סאג ןטַײז עדייב סיוגנעל ךיז ןעיצ סָאװ ,ןבמעד יד
 ןטכידעג ץנאג א טימ רעיומ ןדעי םורא ןעמענ ,ןפיוה יד ןיא ךָאנ
 ,גנור םענירג

 עקידלקעלג א ּפָא ךיז טפור עריד סלעקנערפ ןיא גנולק ןַײמ ףא
 ריט יד .ריט טַײז רענעי רעטניה לטניה א ןופ יײרעליב-עכמיס-עלָאמ
 עגנוי א טייטש לעװש ץיּפש א ףא ,לטירד א ףא רָאנ ךיז טנפע
 עריא עלא ןיא ךָאנ טגיל סע ,טאלאכ א ןיא יורפ עקידווענייכצראווש
 בָאה'כ ןכלעוו ןופ ,ףָאלש רעקידנגרָאמירפ רעקאמשעג רעד םירווייא
 סָאד סיורא ךימ טעװעטאר טַײהנגעלראפ ןַײמ ןופ .,ןסירעגפוא יז
 ,ןרעיוא ענעטעמאס עגנאל טימ לשינעפעשאב ץראווש ביל א-- לטניה
 ןוא טקיצנא זיא סע .ךעלעגייא עכעליירפ ןוא לקונש ןפראש א רעייז
 -עלאב יד טקעװעגפוא בָאה'כ סָאװ ,רימ וצ טַײקראבקנאד טימ לופ
 ליוו ,רעכעה רעטנוא טגנירּפש ,סיפ ענַײמ אב ךיז טלקַײק'ס ,עטסָאב
 עסיורג ןייק טינ םיא אב זיא'ס--ןָאט סיב א רעדָא ןָאט שוק א ךימ
 ,ענימעקפאנ

 לטניה עטעוװועשובעצ סָאד עטסָאבעלאב יד טמענ -- ,עקנילוּפ ---
 רעד ןופ לטניה א זיא סע !ןקיוראב לָאמא ךיז טסעוו -- ,טנעה יד ףא
 טעװ רעכעה --.רימ יז טרעלקרעד--,"אטפאט ,, עדָארַאּפ רעשינַאּפאי
 ,ָאי -- רעזייב רָאנ ,ןרעוװ טינ ןיוש סע

 ףךיוא ליושכ ,לכלעפ קיטכיצ קיצנאלג סעקנילוּפ טעלג א וט ךיא
 רעד ןיא םענ ךיא ,טינ סע טָאה קע ןייק רָאנ ,קע םעד ןָאט טעלג א
 ןיימ'כ ,עדייב רימ .קירד א ךעלטרעצ ביג ןוא לסיפ א סנַײז טנאה
 עקנילוּפ זא ,עטוג ליפיוזא ףא ,טנַײרפעטוג ןרעוװ ,לטניה סָאד ןוא ךיא
 יד ףֹא רימ אב ןיוש ןיא'ס ,סושער ןַײמ ןיא ןצנאגניא רעביא טייג
 ןיב ךיא דלאביוו ןוא ,טַײקנדירפוצ א טימ ,ליטש טלמרומ'ס ,טנעה
 אב ןייכ-עסיונ לסיב א ךיוא ןיוש ךיא ןיב ,םיא אב ןעוועג ןייכ-עסיונ
 סָאװ ,גנורעיודאב ריא סיוא טקירד לעקנערפ יורפ .עטסָאבעלאב ןַײז
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 טינ טָאה רע .םייה רעד ןיא ןפָארטעג טינ ןריא ןאמ םעד בָאה'כ
 -אס טימ טנװָא ןיא ןטכענ ךָאנ ןרָאפעגקעװא ,בוטש ןיא טקיטכענעג
 ,רעּפעינד םוצ ,ןוז ןרעטלע םעד ,ןעש

 -ערעטניא סע סָאװ ,ץלא ..ָאד ןיוש טַײז ריא דלאביוו רעבָא --
 א ךיוא םיא סייווכ ,ןלייצרעד ךַײא ךיא ןָאק ,ןיזיא ןגעוו ךַײא טריס
 ןוא ,רעמיצ ןטשרעדָאפ ןיא ןייגנַײרא ןַײא ךימ טדאל יז -- ,לסיב
 טמוק יז ןענאוונופ ,רעמיצ ןטייוצ א ןיא קעוװא יז טפיול ןיילא
 -עגוצ א ,ענעשאוועגנַײא ןא ,ענענַאטעגרעביא ןא סיורא ןכיגניא
 ,עטמעק

 ןוא ךיא ,עזָאר -- ןאוויד ןפא ?עניטסָאג , ןיא רימ ןציז ןעיַײרדניא
 קירָאינעצ א-- עיטיוו טייטש זדנוא ןגעקטנא ,לטניה עשינַאּפאי סָאד
 םענופ עָאנאה יד טקירדעגסיוא זיא למענעּפ לופ ןַײז ףא ןוא ,לגניי
 ,סעּפע טסעגראפ יז ביוא .ןטאט ןגעוו טלייצרעד עמאמ יד סָאװ ,ןרעה
 ,וצ ןיילא רע טיג לָאמטּפָא ןוא ,ריא רע טנָאמרעד

 -- ,עטאט רעד יװ ,ץיה ליפיוזא ןגָארטרעביא טינ ןָאק רענייק --
 ןייטש ןענַאק סרעסיגלָאטש ערעדנא-- ,םיא ןופ ךיז ךיא סיוורעד
 ןצפופ טייטש רע ןוא ,טונימ ירד רָאנ ןוויוא ןבעל טנעָאנ
 ,טונימ

 ןשיטלאב ןפא "ַאבמאס, ןופ ןָאיּפמעשט ןעוועג זיא עטאט רעד --
 טוג רעייז ןעק רע ---.ןעיטיוו אב רעטַײװ ךיז ךיא סיוורעד --- ,טָאלפ
 -עג עטאט רעד ןיא לָאמניײא .םיא ראפ עריומ טָאה עמ ,ןגָאלש ךיז
 ,."ללג יװָאבוד , קראּפ ןיא ןעמוק

 --- ,קָארוא םעד טיירג ,ענאיּפ רעד ףא ליּפש ןוא ךרעסעב ךיז ץעז --
 -איּפ א זדנוא אב זיא רע-- ,ןעיטיוו ןגָאלשעגרעביא עמאמ יד טָאה
 טנאה רעד טימ יז טזַײװ--- ,ךיז טליופ רע רָאנ ,רעלדיפ א ןוא טסינ
 ,לדנוז ןפא

 ןטעברא ךעלרעגניפ יד רעבָא ,ענאיפ רעד אב ךיז טצעז עיטיוו
 ךיז םיא טסייה עמאמ יד .ןשיוװואלק יד רעביא ליופ ןכירק ייז ,טינ
 טצַאלגראפ ,לזדלעה עצרוק סָאד סיוא טיצ .עיטיוו ,לדיפ םוצ ןעמענ
 קעשטימס םוצ ּפָארא ייז רע טזָאל ךָאנרעד ,עילעטס רעד וצ ןגיוא יד
 ,סענורטס יד וצ ןוא

 ןרָאפ וצ ןעמוקעג ,עיזיא ןוא ךיא ,רימ ןענַײז עישזָארָאּפאז ןייק --
 טנעמענאּפמָאקא ןרעטנוא עזָאר טלייצרעד-- ,טַײצ ןייא ןיא טאמיק
 ךיא--לדיפ ןפא טליּפש לגנִיי סָאד סָאװ ,"שראמ ןשיקרעט, םענופ
 טָאה עיזיא .ענעריובעג-קיטרָאד א ןיב ךיא ,דנאקָאק ןופ ןעמוקעג ןיב
 ןטעברא ןעמוקעגנָא זיא רע ..טָאלּפ ןשיטלאב ןופ טרעקעגמוא ךיז
 יץלעמש ןדעי אב .ףליהעג רעטירד סלא "לאטסצעּפסָארּפעינד, ףא
 רעטייוצ א ,ףליהעג רעטשרע ןא ,רעסיגלָאטש א ןאראפ זיא ןוויוא
 ןיא ךיוא טעברא ןיילא ךיא .סרעפלעהאב עטירד ייווצ ןוא ףליהעג
 ריפ ,"לאטסשזַארָאּפאז, ףא טעברא ךיא ...ךיא סייוו ,ךעצ-ןעטראמ א
 ןעועג רע זיא ,ונ ..ןוויוא םוצ רעסקימ םענופ ןוהושט ןקיסילפ םעד
 טגייל ..רעקניַײנ א ךָאנ וצרעד ,רעכאמ רעניילק א ,ףליהעג רעטירד
 סָאװ ,לאירעטאמ םעד ןגעװּוצּפָא גָאװ רעד ףא קעווא לָאמנייא עיזיא
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 ןוא ןוויוא רעדנא ןא ןופ שטנעמ א וצ טייג ,ןוויוא ןראפ ףראד עמ
 רע ,םענַײז קעווא טגייל ,גָאװ רעד ןופ ּפָארא לאירעטאמ םעד טראש
 ,ןטראווסיוא געמ עיזיא ,רעכליב זיא רע ,רעירפ ףראד

 -עגּפָארא סָאד קירוצ קעווא גייל ןוא סנזַײא ענַײד ּפָארא םענ --
 -עגוצ םיא טָאה ץערעכָאב רעד .ןסייהעג םיא עיזיא טָאה-- ,עגעפרָאװ
 טכאלעגנַײרא ןוא זָאנ רעד וצ ,רעמאה א יוװ יוזא ,טסיופ א ןגָארט
 ,םענָאּפ ןיא

 רענעי .טרעזאכעגרעביא עיזיא טָאה-- ,ןטוג טימ ּפָארא םענ --
 קירד א לסיב א םיא עיזיא טָאה ןאד .רעמ ךָאנ טעשזריהעצ ךיז טָאה
 ןבלעז ןפא טצעזעגּפָארא ךיז טָאה רענעי ןוא ,ןייבלסילש ןפא ןָאטעג
 -מאס, ןַײז טצונעגסיוא עיזיא טָאה סָאד .ןענאטשעג זיא רע ּוװ ,טרָא
 רע טָאה עניארקוא ףא ןטסיבמאס יד ןופ ןעגנוטסעמראפ יד ןיא ."ָאב
 טרעהעגפוא וטסָאה סָאװ ,עיטיוו ,ליּפש ...טרָא עטייווצ סָאד ןעמונראפ
 ןטלאהעג טָאה סָאװ ,ןוז םוצ טדנעװעג ךיז עזָאר טָאה -- ?ןליּפש וצ
 ,טלייצרעד עמאמ יד סָאװ ,ןרעה וצ ךעלרעיוא יד טליצעגנָא

 --,ןטאט ןראפ ןבָאה ענעסאכ טלָאװעג טינ ךָאנ טסָאה וד ןוא --
 רע זא ,ןזַײװאבסיורא טזוומעג ,ןטלאהעגנַײא טינ ךיז עיטיוו טָאה
 -ראווש יד .ןלאטעד עלא ןיא ןרעטלע ענַײז ןופ עיפארגָא;ב יד טסייוו
 ,ךעלנייוועג יװ רעמ ךָאנ טצנאלגעג עסַײמסיײב ןבָאה ךעלגייא עצ

 םעד ןענרעלסיוא טינ רעדִיו טסעװ !ליּפש --- ריד גָאז ךיא --
 ,קָארוא

 א טימ טָאה ענַײז עמאמ יד ןוא ,ןעלּפמירג ןעמונעג טָאה עיטיוו
 :טצעזעגרָאפ לָאק ליטש

 סקעז בָאה ךיא .טדערעגּפָא עקאט ךימ ןבָאה ענעגייא ענַײמ --
 סָאװ ,ןינ, :טגָאזעג ןבָאה עלא ןוא .רעדירב ַײרד ןוא רעטסעווש
 :לטרעוו א ןאראפ זיא ןטסיבמאס יד אב ?רעגעלש םעד ,םיא וטספראד
 א יװ ,םיא טימ ןעמאזוצ וטסליוװ ."עלעבעווש א ןיא ןָאט ליּפש א,
 טפור---רימ וצ ץלא טייג רע ןוא ,ונ *.?טנערבראפ ןרעוו ,עלעבעווש
 א געװו ןפא םיא אב טפערט קידנעטש ןוא ,ָאניק ןיא ןייג ,ןריצאּפש
 ּפָא טינ ךימ רע טריפ ,טכאנאב ,טנװָא ןיא טעּפש .שינעעשעג לקיטש
 ,ךעלסעג עניילק עקיטַײז ךרוד רָאנ ,סאג רענעטכיולאב א ךרוד םייהא
 ןייג וצ קערש א זיא סע ןוא רעטצניפ זיא סע ּוװ

 טעוו'ס ביוא ,ןבָאה וצ עריומ סָאװ טינ וטסָאה ,רע טגָאז ,רימ טימ,
 ןבעג םיא ךיא לעװ ,קיצוצ א ,שינעעזראפ א סעּפע ןעגנירּפשסיורא
 ."ןרעכייראפ

 םיא ךיא בָאה--?"ָאבמאס , רעד ןגיוצעגוצ יוזא ךיד טָאה סָאװ --
 יִצ ?ןָאטּפוא ךאס א ןעמ ןעק ךעיוק טימ זא ,טסניימ--.טגערפעג
 --,טרעפטנעעג רימ רע טָאה -- ,ןיינ,--?ןבעל סָאד סעמינ ריד זיא'ס
 יִצ א ךימ טָאה "ָאבמאס, וצ ןוא ,סעמינ טינ רימ זיא ןבעל סָאד
 ןבָאה ןטסישאפ יד יוזאיו ,טסּוװרעד ךיז בָאה ךיא ןעוו ,ןאד ןָאטעג
 טלָאװ סעצװָארעלטיה ַײרד םומינימ .בורג רעד וצ ןשטנעמ ןבירטעג
 ,ןליוק יד ןופ רעטרעכעלעגכרוד א קידנעַײז ןיוש .טגיילעגקעווא ךיא
 ,"ייז ףא ןפרָאװעגפורא ךָאנ ךיז ךיא טלָאװ
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 ןעועג טלא עיזיא זיא ,טקידנעראפ ךיז טָאה עמָאכלימ יד ןעוו
 ןעמענ םיא לָאז עמ ,ןטעבעגנַײא םיוק ןאד ךיז טָאה רע ןוא רָאי ןצכעז
 ףא לכַײט קַױר א ןיא ןעמיווש טינ זיא'ס ."ןָארּפע, ןיא ,טָאלּפ ןיא
 רעקראטש ,רעקראטש א רעייז ןרעװ טלָאװעג טָאה רע ,עקראדַײב א
 ,ןעז םיא ריא טעװ ,זדנוא וצ ןעמוק ךָאנ ךָאד טעװ ריא .ןעמעלא ןופ
 רע זיא טציא לאלכיב ןוא ,ראווג אזא טינרָאג רע זיא ןעזסיוא ןפא
 ..ןוא רעטלע ןיֹוש ךָאד

 סָאװ ,ןפערט טוורּפעג ךיא בָאה --- !טליקעגּפָא לסיב א ךיז ןוא --
 ,ןגָאז ליוו עזָאר

 ,טאהעג עגעסאכ ןבָאה רימ רעדייא שטָאכ ,טינ דָארג סָאד ,ןיינ --
 עכעלרעפעג יד קעווא טפראוו רע זא ,ןעמונעגסיוא םיא אב ךיא בָאה
 זיא ,רָאי ןצעביז טלא זיא רע ,עשאס ,ןוז רערעטלע רעד ןוא ,,.ליּפש
 ןָאיּפמעשט א ןַײז ךיוא ןיוש ליוו רע .םיא ןיא ןטָארעג ןצנאגניא
 ,רימ ףא ךעלנע רעמ זיא ,עיטיוו ,לדנוז ערענעלק סָאד ,ריא טעז

 עיטיוו טָאה -- ,טלדייעגסיוא ךימ טסָאה וד זא ,טגָאז עטאט רעד --
 טָאה רע .ךעלקעב עלופ ,ערָאהנַײא ןייק ,ךיוא יוזא יד ןזָאלבעגנָא
 ןיא לדיפ םעד טגיילעגנַײרא סעִיש עקירעביא ןָא ,ןליּפש טרעהעגפוא
 ,ענאיּפ רעד ןופ לקעד ןפא ,ןביוא טאטשאב םיא ןוא ראילטופ

 -עווש ןוא רעטריצילּפמָאק זיא סענעטראמ עשירטקעלע יד אב --
 "רא יד טסייוו עיזיא רָאנ ,סנוויוא-ןעטראמ ערעדנא יד אב יװ ,רער
 לעוו'כ .ןוויוא םאב ןיוש רע טייטש ןגעווטסעדנופ רָאי ןצכא-- טעג
 רימ ּוװ ,עריד יד טָא רָאנ -- ,טצעזעגרָאפ עזָאר טָאה -- ,ןביול טינ םיא
 עַײנ טכָאק רע .עימערּפ א סלא ןבעגעג םיא ןעמ טָאה ,טציא ןעניווו
 -כישעג טימ ךַײא ךיא זַײּפש סָאװ רעבָא .,,לָאטש ןטריגעל סעקראמ
 ןסעּפָא ,עטיב ,טמוק---.ןאוויד ןופ ןביוהעגפוא ךיז יז טָאה ---?סעט
 .טקיטשירפעג טיג עדאווא ךָאנ טָאה ריא

 סעקנאראט עטנקירטעג ברָאק א ןַײרא יז טגָארט לרעמעק א ןופ
 ךיק רעד ןופ יז טגנערב ךָאנרעד ,(רעּפעינד םעניא גנאפעג סעיזיא)
 ןיא ןַײװ לטוב ןסיורג א ןופ ןָא טסיג עזָאר .ץכעסַײבוצ ענעדיישראפ
 ,סרעכעב יד

 ,רעגנוי -- ,יז טגָאז -- ,טליּפשענּפָא טָאה רע יוװ ,געט ייווצ טשרע --
 .טינ ךָאנ רע גיוט ןעיזיא ראפ .קינשיו רעכאווש

 "אנ רעסיורג א ןאמ רעד זיא רעטסעווש ענַײמ ןופ רענייא אב --
 רעגנאפשיפ ןַײמ טימ ,טסיבמאס ןַײמ טימ זיא רימ רָאנ ,קינלאשט
 -עג רעלעה ןוא טניישאב טָאה לכיימש רעביל א-- .טכעלש טינ ךיוא
 ,םענָאּפ סעזָאר טכאמ

 -אז, ןופ ןכעצ עסייה יד ןיא ןעזעג ןדייב ייז ךיא בָאה ןגרַָאמפא.
 -ָארטקעלע ןַײז אב--- ןעיזיא ,"לאטסצעּפסָארּפעינד, ןוא ?לאטסשזָארָאּפ
 יז ןוא ,טנערבעגסיוא שּפיה ןעיזיא אב ןענַײז ןעמערב יד .ןעטראמ
 רָאנ ,ןוז רעד רעטנוא ךיז טָארב סָאװ ,עינרעטס א יוװ יוזא סיוא ןעעז
 טיהעגסיוא סעּפע ךיז ןבָאה ךעלערעה עלעג עקנישטנַאמ--- סעֶיוו יד
 -גילק ןוא רעדורעג א טימ טָאה ,ךעצ ריא ןיא ,עזָאר .ןבילבראפ ןוא
 טָאה סָאװ ,ןוהושט ןקיסילפ "עלעסיש, א ןעטראמ א וצ טריפעג ַײרעג
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 ךיז טָאה טכודעג ןוא ,לטַײה טיור-לקגוט א טימ ןגיוצראפ ךיז ןביוא
 סָאד טדניבראפ ףייר רעקיטכיל רעקידנדנעלב ןייא זא ,עסַײמסייב רימ
 ..ןכעצ עדייב יד ןיא קלָאפרַאּפ

 ףָאסרעכ ,טנוװַא ןטוג א

 רעדָא ,גוצ ןטימ ןרָאפ ןעמ ןָאק ןָאסרעכ ןייק עישזָארָאּפאז ןופ
 -ָארעא ןטימ ןעילפ רעדָא ,"עטעקאר, א ףא ,ףיש רעד טימ ןעמיווש
 -געדעגראפ רעסעב ךיז לָאז עיסענ יד זא ,רעבָא ליוו עמ ביוא .ןאלּפ
 ןרָאפ ןעמ ףראד ,ןגיוא יד ראפ ןייטש טַײצ א ךָאנרעד לָאז יז ,ןעק
 ,סובָאטװא ןטימ

 ןסייה םעניא ךַײא ןגָארט רעדעריסובָאטװא יד סָאװ ,ָאש ןַײנ יד
 ךָאנרעד ,טנגעג רעישזָארָאּפאז רעד רעביא טשרעוצ גָאט-טסוגווא
 יַאסרעכ יד רעביא ףָאס םוצ ןוא רעקסװָארטעּפָארּפעינד רעד רעניא
 א ןיא רעפָאש רעד .ןעָאש עגנירג ןייק טינ ןענַײז ,סעּפעטס רענ
 טעב ןוא געוו םאב טנאה יד ףוא טבייה סע רעװ ןוא ,שטנעמ רעליווו
 ,קינייװניא ןַײרא טמענ ןוא ּפָא ךיז רע טלעטש ,ןלעטשּפָא ךיז םיא
 ,עישזָארָאּפאז ןופ קידנרָאפ ,ָאש עטשרע יד רָאנ ןעמ זיא ץערָאּפ א
 ,רימ טימ ןעמאזוצ ...לוטש ןייא ףא ןעייווצניא ןיוש ןעמ טציז ךָאנרעד
 עשּפיה ייווצ טימ יורפ עכעלקיד א טצעזעגוצ ךיז טָאה לוטש ןַײמ ףא
 ,ינק ןייא ףא ריא אב טציז סריא דניק סָאד ,סיפ יד אב סעקעמולק
 ,ךעלסיפ יד טימ זדנוא טעכרוטש סע ,רערעדנא רעד ףא רימ אב ןוא
 זיאס--טַײז רעד ןיא יצ ךיוב ןיא עקירב א לָאמ וצ לָאמ ןופ טוט
 רעכױה א טייטש גנאגכרוד םעניא .דניק קידטעּפמיא ,קידעבעל א
 ןוא ,עילעטס רעד זיב טאמיק טכיירגרעד רענַײז ּפָאק רעד-- לבצנאמ
 ,יצ ןרעקיטסאה א ,גנוגעוואב ערעפראש א טכאמ סובָאטװא רעד ןעוו
 ךייה רעצנאג רעד טימ רישזאסאפ רעד טוט ,ףיול ןרעמאזגנאל א
 רימ גנעה א גָאװ םארגָאליק טרעדנוה ענַײז עלא טימ ןוא רענַײז
 א .לסקא ןַײמ ןיא ןָא ךיז רע טּפאכ טנאה רעד טימ .ּפָאק ןרעביא
 ,ןקידלושטנא לָאמ ןדעי טעב רע .טנאה ערעווש

 רעד ןיא טציז סָאװ ,ןכָאש ןַײמ ףא ןקילב עקידרעַײפ ףראוו ךיא
 טינ טערט ןוא רעגנוי א זיא רע .רימ ןגעקטנא ,ןלוטש ייר רערעדנא
 עטיירב יד טעילוטעגוצ טָאה רע .ךיז ןופ ערעטלע ראפ טרָא סָאד ּפָא
 ךיז טכאמ ןוא ןגיוא יד טערומשזראפ ,ביוש רעד וצ קאב עטנוזעג
 טמוק רעשפע :סוכז א םיא ראפ רעבָא ךיא ןיפעג ךָאנרעד .קידנפָאלש
 סָאד ןטערטּפָא קידנעטש טעװ רע ביוא ןוא ,ןרָאפ וצ טפָא סיוא םיא
 . ..סעכיוק יד ןופ ןגָאלשסיױורא ךיז ךיג רע טעװ ,טרָא

 פא ךיז טלעטש ,רעטַײװ ץלא לַײװרעד ךיז טגָארט סובָאטוװא רעד
 ערענעדיישאב ךאס א ,לאלק סלא ,ןענַײז סָאװ ,ןלאזקָאװיַאטוװא יד אב
 -געפי-עסאק א ,לאז רעלעקנוט רעניילק א ;ןלאזקָאוו-ןאבנזַײא יד ןופ
 סָאװ ,טעפוב רעד זיא לרעמיצ טייוצ א ןיא .ריט רעד אב לרעטצ
 ,ןרישזאסאּפ ענעמוקעגּפָארא יד ןופ טרעגאלאב ןעצ טונימ א ףא טרעוו
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 סנקלָאװ ןיא ,טנָאזירָאה ןפא --- לָאּפָאקינ ןיא ןעוועג ןיוש ןענַײז רימ
 -אז-ןביורט רעלָאּפָאקינ רעטמיראב רעטלא רעד ןעזעג ךיז טָאה ךיור
 -יורג ערעייז טימ וואלסירעב ,אקוָאצנָארָאװ-ָאװָאנ ןרָאפעגכרוד ,דָאװ
 -דנוא ןופ טַײז א ןיא טגיל יז ,טינ רימ ןעעז עקווָאכאק .ןטריוװָאס עס
 ;:טנניז ,ריא ןגעוו טנָאמרעד רעצעמע רָאנ ,געװי-יײסָאש רעז

 1,240882, 1,240882, ק0תו:גח םעוזזס0842...

 טנַאמראפ ןוא סובָאטוװא ןופ קע ןיא ןאוויד ןפא טציז סָאװ ,רענייא
 ערעדנא ןשיװצ ןרעה ךיז ןזָאל וצ לגוסעמ זיא סָאװ ,סאב ןטסעפ א
 טַײװ טינ טָאה עמ עכלעוו ,עקנאשטאט רעד ןגעוו טלייצרעד ,סעליוק
 ןדלעה יד לָאמקנעד סלא ןאגרוק א ףא טלעטשעגקעווא עקווָאכאק ןופ
 ,גירקרעגריב םענופ

 עטניורבעגוצ ערעייז טימ סעּפעטס רענָאסרעכ יד ךיז ןטיײרּפש סע
 ,ביוטש ןצראווש ןטכידעג ןטימ ,סענאגרוק ערעייז טימ ,סעינרעטס
 -פוא ןוא ןגָאלשוצסיױרא ףוא טינ ןרעה סובָאטװא ןופ רעדער יד סָאװ
 ,רעטצנעפ יד ,ביוטש רעד ,טלקנוטראפ רע .למיה םוצ 1יב ןבייה
 רעווש טכאמ ןוא ךעלריט עטכאמראפ יד ךרוד קינייװניא ןַײרא טגנירד
 ןופ ןסאג-דנאר ענירג יד ןזיוואב ןיוש ךיז ןבָאה ךעלדנע .םעטָא םעד
 ,ןָאסרעכ

 זיא ןָאסרעכ ןיא זא ,ןיוש ןעמ טעז ,סובָאטװא ןיא קידנעַײז ךָאנ
 ןכָאנ .רָאפ ךיא ןענאוונופ ,טעטש ייווצ ענעי ןיא יו ,רעקיור ,רעליטש
 יד ףא ,טנװָא ביײהנָא ,טציא ָאד ןעמ טציז גָאט ןקידרעמוז ןסייה
 -ליטש רעטכאדאב ריא ןיא ,סאג ןייא ןוא ,סעקענאג יד ףא ,ןענָאקלאב
 ךיוא טימ רעביא ךיז טפור טַײקנירג רעטנוב-טינ ,רעכַײר-טינ ,טַײק
 ןיוש זיא ןָאסרעכ .סאג רערעדנא רעקידנעלמערד-בלאה ,רעליטש אזא
 סייווכ ,סעמע .םעש א ןבָאה ןשזאילּפ ענַײז ,טרָארוק א יו יוזא עקאט
 ,ויסאמ רעַײנ א טײרּפשעצ ךיז טָאה טָאטשיטלא רעד ךָאנ זא ,ךיוא
 -יטנאגיג רעד זיא ןטרָאד .ןָאסרעכ ץנאג רעֶירפ יו טאמיק סיירג יד
 -מעמ יד זיא ,ןעמ טגָאז ,ןטרָאד .טאניבמָאק-לָאװמיױוב ןוא -ןַײל רעש
 -יובפיש רעד זיא טָאטש טַײז רערעדנא רעד ןיא .ןעיורפ ןופ עלָאש
 קראפ ןיא ,רעּפעינד םוצ טדנעוװעג ,ןסוּפרָאק עסיורג ענַײז טימ דָאוװאז
 עריא ןוא עקסראבויל ערָאד ןופ קנעדנָא ןיא קסילעבָא ןא טייטש
 ,רָאי 1920 ןיא ןעגנאהעגפוא ןבָאה סעצניקינעד יד עכלעוו ,םירייוואכ
 ..ןייג ןטשרע םעלא םוצ ךיז ךיא זָאל ,לָאמקנעד םוצ ,ןיהא
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 ; טעקע 2

 ,.לארוא ,לארו לע

 -פוא טַײצ ןיוש רעשפע זיא ,טגָאזעג סעמע םע
 זיא לפיוו .ןרעדנאוומורא ןוא ןרָאפמורא ןרעה
 :טלעו א ןעװװעגסיוא ןיוש ןיב'כ ?ריש רעד

 -ראפ סאבנָאד ןיא ,ןרָאװעג ןריובעג עטיל רעד ןיא עלעטעטש א ןיא
 -ךיבָאריב ןיא ,טנרעלעג ךיז ווָאקראכ ןיא ,ןרָאיײרעדניק יד טכארב
 -ראפ ץעװאלסָאראיָאלאמ ןיא ,ןיולסטעברא ןטשרע םעד ןגָארקעג ןאשז
 ,לָאטיּפש א ןיא ךיז טלייהעג עיזיגריק ןיא ,ליוק עשיטסישאפ א טכוז
 ערעגנעל ענַײמ סייב ןעוועג ןיב ךיא ּוװ ,טעטש יד ןענַײז ּוװ ןוא ,ונ
 אזא ,סעדָא יו ,טָאטשיטכארּפ אזא זיא ּוװ ?סעיסענ ערעצריק ןוא
 ּוװ ,קסװַָארטעּפָארּפעינד ,עישזָארַאּפאז זיא ּוװ ,קצעינָאד יװ ,ךארק
 .?עגיר ,ענליוו ,קסנימ ,קָאטסָאװידאלװ ,קסווָאראבאכ זיא

 טשטניוו עמ יװ ,רָאנ ,רָאי קיצכעז טינ ןבעל עליפא לָאז עמ ביוא
 טינ סנייצלא ןעמ טעװ ,רָאי קיצנאווצ טימ טרעדנוה ,ןדַיי ,זדנוא אב
 יד ףא ןכירק טינ לָאז עמ לפיוו .ןעז ץלא ןוא ןַײז םוטעמוא ןזַײװאב
 ,ןענאלּפָארעא ןיא סרעטייל יד ףא ךיז ןבייה ,ןענָאגאוו ןופ סעקלָאּפ
 רעמ ךאס א ןבַײלב יווַײס ןלעװ ,סענישאמָאטוװא ןיא ךיז ןעלסיירט
 עמ סָאװ ,עכלעזא רעדייא ,ענעטָארטאב טינ ןוא ענעעזעג טינ רעטרע
 ...סיורג זיא דנאל סָאד .ןטָארטאב ַאי ןוא ןעזעג ָאי טָאה

 ןיא ןבעל ןוא ןענארָאטסער ןיא ןסע טכעלש טינ עדאווא זיא'ס
 ,שיט םאב ,סעמראוו רעשימייה א רעגרע זיא סָאװ טימ רָאנ ,ןלעטָאה
 א ןעמ טמענ קיטימ ךָאנ ..?עכַאּפשימ עצנאג יד טציז סע ןכלעוו אב
 -אביטוג ,ןטלא םעד ןופ ריד וצ טקניװ סנַײז לדנקור סָאד סָאװ ,ךוב
 ןקידלושאב טינ ךיז ןָאק ךיא ,ןיינ !ןגינעגראפ א .רעמלא-רעכיב ןטנאק
 ץלא רָאנ ,רופ רעד ףא גנירג ןעוועג קידנעטש ןיב ךיא ,טַײקלױפ ןיא
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 יוזא ,בוטש ןיא רעמ ןציז ןיוש לָאז'כ ,טַײצ זיא טציא ,טַײצ ןַײז טָאה
 ךימ סעּפע ןגעווטסעדנופ טָאה עסַײמסיײב ןוא ,טכארטעג ךיא בָאה
 רָאג טינ רימ אב טלָאוװשס יוװ ,יוזא טליפעג ךיז בָאה'כ ,טרעמיקעג
 םעשעצרימ לע ךיא סָאװ ,עיסנעּפ יד ןוא ,ןסיוועג סָאד ןעוועג ןייר
 ,עטנידראפ א ךעלרע ןצנאגניא טינ ןַײז טעוװ ,ןגירק

 גראב םעניא זא ,ןעזרעד ןוא טקוקעגמורא לָאמאטימ ךיז בָאה'כ
 ענַײמ ןופ ךעשעמ ןיא ןבילקעגנָא רימ אב ךיז טָאה סָאװ ,ןטָאנקַאלב
 ,.לארוא ןסייה לָאז סָאװ ,טָאנקָאלב א רימ טלעפ ,סעיסענ עקילָאצליפ
 טעזראפ יוזאיוו ,ןגעווטסעדנופ .ןַײז וצ ךעלגעמוא עקאט זיא םוטעמוא
 ייוװצ ןפָארטעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה סע ּוװ ,טנאק ןקיזיר אזא סָאד ןעמ
 ,עידעּפָאלקיצנע עצרוק יד עליפא !עיזַא ןוא עּפָאריײא -- ןטנעניטנַאק
 טינ טגראק ,ןטסָאמעג ןוא ןגיוועג ריא אב זיא טרָאװ סעדעי סָאװ
 יייז סיפ ענַײמ סָאװ ,סע טמוק יװ .סערוש לָאצ ענייש א לארוא ראפ
 טינ בָאה'כ סָאװ ,גרעב רעלארוא יד ףא ןטָארטעג טינ לָאמנייק ןענ
 ןופ ךיור םעד טימ ןָאטעג םעטע ןא טינ ,לארוא ךַײט םעד ןעזעג
 ?טאניבמָאק ןשיגרולאטעמ רעקסרָאגָאטינגאמ

 עמ ןאמזלָאק --- ,טגָאזעג ןיילא ךיז וצ ךיא בָאה -- ,שאר אמ רעבָא
 ןלאפראפ טינרָאג ךָאנ זיא ,רָאי טרעדנוה ןייק טלא טינ ךָאנ זיא
 ,ןיהא ךיז ןרָאפוצכרוד עדרעוו א ראפ ןטַײצ עקיטנַײה סע טָאה סָאװ
 ןיא סע ,טסוגווא זיא טציא .ןרעב עסַײװ יד וצ עליפא ?ליוװ עמ ּוװ
 טָאטשנָא ןוא ,סעצייל יד ןעמ טעווערעקראפ -- םעראוו זיא סע ,רעמוז
 ךַײט םוצ ,קסרָאגָאטינגאמ ןייק ךרוד ךיז ןעמ טרָאפ ,םאי םוצ ןרָאפ
 ,לארוא

 ןיא ,עסאק רעד אב ,ךעלנייוועג ,ןָא ךיז טבייה עזַײר עַײנ עדעי
 -ָארעא רעװקסָאמ םענופ טנעוו ענרעזעלג יד .טעליב א ךָאנ ייר רעד
 -ציהעצ יד ןופ ןוא ןוז רעסייה רעד ןופ ןצלָאמשעג ךיז ןבָאה לאזקָאװ
 ןעללפוצקעווא רעכיג סָאװ ןצכעל עכלעוו ,ןרישזאסאּפ עקידנלַײא ,עט
 וצ ,ןגערב ענירג יד טימ ןכַײט יד וצ ,ןשזאילּפ-םאי ענעדלָאג יד וצ
 ןטעליב ךָאנ ייר יד .ןטכורפ עלעװלָאװ יד טימ רעדעס עקיטפוד יד
 -עסאק ךאס א ןאראפ ןענַײז סע :עסיורג ןייק רָאג טינ ןעוועג זיא
 ,לרעטצנעפ א אב קעווא ךיז טלעטש שטנעמ א זא רָאנ .ךעלרעטצנעפ
 .םעד ןופ ּפָא טערט רע זיב ,טַײקיבײא ןא טרעיודעג סע .רע טייטש
 רעמ יד .ןטניה ןופ ןעייטש סָאװ ,יד ,זדנוא סיוא ךיז טזַײװ יוזא
 םוא ךיז ןרעק ,קעווא ןעייג ,םורא ןפיול ןעניושראּפ עקידלודעגמוא
 ,ךיז טנירעצ ןוא ןּפמורשעגנַײא יז טרעוװ טָא-- ייר יד ןוא ,קירוצ
 םאב רעדיוו ןיוש זיא עמ ןוא ,ריט רעד זיב סיוא יז טסקאוו טָא
 ,קע עמאס

 -ראפ א .קיצעביז רָאי א ןופ יורפ א טייטש ,טנרָאפ ןופ ,רימ ןבעל
 ןקעטש סָאװ ,רָאה סעמסאּפ עוװָארע טימ ,עטלמוטעצ א ,עטעילאּפ
 יאו א ןיא ,לכיטּפָאק ןקידלמילב םענעטכָאלפעצ ןרעטנוא ןופ סיורא
 יז ,ךיילק עוָאנילּפָאּפ גנאל א ןיא ןוא לטפָאק טיוֵר טקירטשעג םער
 -עג יז טָאה ןעצ לָאמ א ןיוש עדאווא ,טרָא ןא ףא ןַײא טינ טייטש
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 יז לָאז עמ ,ריא ןופ טנעָאנ ןעייטש סָאװ ,ערעדנא יד ןוא ךימ ןטעב
 : ,ןייגקעווא טונימ א ףא טעװ יז ,ןעקנעדעגראפ

 -ראפ ךַײא רימ ןלעװ סיוועג -- ,יז רימ ןקיוראב-- ,עטיב ,עטיב --
 .טינ ךיז טגרָאז ןוא ,טפראד ריא ןיהּוװ ,טייחרעטנוזעג טייג .ןעקנעדעג

 םוצ לדיימ ןייא ןופ ,ןעָארויב-עיצאמרַאפניא יד וצ טפיול יז
 ןוא ,טקאהענּפָא וצ ,ץרוק וצ ןרעפטנע ענעי ןוא ,טגערפ יז .,ןטייווצ
 יז טזָאל ןאד .סרעפטנע ערעייז רָאלק ןצנאגניא טינ ריא ןענַײז'ס
 טנאו א אב עבמוט רעכיוה א ףא טייטש סָאװ ,רָאזיװעלעט םוצ ךיז
 ,גנאל יוזא עקּפָאנק יד רעגניפ ןקיכָאנק ןטימ ןטרָאד טקירד ,לאז ןיא
 ףא ךיז טזַײװאב'ס ןוא לצנילב א טוט ןארקע רעלעקנוט רעד זיב
 -גוא טימ ,ּפָאק ןפא עלעטיה ךיוה א ןיא טלאטשעג שלדיימ א םיא
 ייװַצ יו ,ךעלנע-- ךעלגניריוא עגנאל ןוא ןגיוא עטבראפעגרעט
 "ארּפס; רעקידעבעל רעד ןופ ךעלדימ יד ףֹא ,רעסאוו סנּפָארט
 ."ענשטָאװ

 סָאד סָאװטע טנפע ןארקע םענופ עכיניושראפ יד -- ,1080קעז26'--
 .רעדיוו ךַײלג סע טסילשראפ ןוא ליומ

 -עגסיורא טָאה ןיילא יז סָאװ ,סענ םענופ עלעוולווועמ א ,עטלא יד
 -טנע ןצרוק וצ א רעדיוװ טגירק יז ,עגארפ ריא סיורא טלמאטש ,ןפור
 טָאה יז -- עטירד א ןוא ,עגארפ א ךָאנ ןלעטש ,ןגערפרעביא ליוװ ,רעפ
 ,לקנוט ,טסוּפ ,טיוט ןיוש זיא ןארקע רעד רָאנ-- ,ןגערפ וצ ליפיוזא
 רעד וצ ןעמוקוצוצ רעכיג סָאװ ןיוש ןבערטש ןשטנעמ ערעדנא ןוא
 ,עקּפָאנק רעכעלרעדנווו

 זדנוא וצ םוא ךיז טרעק ,טמאראראטראפ ןוא טעגַײדראפ ,יורפ יד
 ןיב ךיא ,ןַײז קיפליהאב טינ ךיא ןָאק יצ ,יז גערפ ךיא .ייר רעד ןיא
 ,עבלעז סָאד ךיא סייוו רעשפע ןוא ,ןרָאװעג ןַריַובעג טנַײה טינ ךיוא
 .?עגשטָאװארּפס ,, יד טסייוו סע סָאװ

 טסייו ריא--.טנעה עדייב טימ קעווא יז טכאמ -- ,ןיינ ,ןיינ --
 ןוא ,עטלאי ,ישטָאס ךָאדװ טפראד ריא ?ןסיוו ריא טנָאק ןענאוונופ .טינ
 ...ךיא

 רימ טָאה יז סָאװ ,םעדָאפ םעד ןּפאכ ךיא ווּורּפ -- ?ריא ןוא --
 ,ןפרָאװעג

 ,טַײװ רעייז ,טַײװ ףראד ךיא ,טינ טגערפ ,ךא --
 ...ןגעווטסעדנופ רעבָא --
 ,קיצניװ ןעמ טרָאפ ןיהא ..טַײװ זיא'ס זא ,ךָאד ךַײא גָאז'כ --

 ..טעליב א ןעמ טיג ןרעדעי טינ ,ןַײרא ןעמ טזָאל ןעמעלא טינ
 טינ רָאט ךיא סָאװ ,דָאס א טָאה ענייקז יד זא ,ןיוש ךיא ייטשראפ

 ןיהא יז טּפוטש ,לרעטצנעפ-עסאק םוצ וצ ךעלדנע טמוק יז ןעוו .ןסיוו
 סנּפָארט יד טנאה רעד טימ ךיגפא טשיװ ,ּפָאק ןצנאג םעד ןַײרא
 רָאג טינ ךיוא ,עשריסאק יד .םענָאּפ ןטשטיינקעצ ,ןכייוו םענופ סייווש
 ךעלשפיה א ,רעטלא רעד ןופ רעגנַיי לָאמ ייווצ א לקאכאס ,עגנוי ןייק
 טָא וצ טגיילעגפוא סרעדנוזאב ןרָאװעג ךַײלג זיא ,ןיוש עטרעטאמראפ

 .טדער 1
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 רעטנוא ךיז טדייש סָאװ ,ןשטנעמ א וצ יו ,רעריא עשטנעילק רעד
 א עליפא ןעניגראפ ךיז געמ עמ ןכלעוו טימ ןוא עקירעביא יד ןופ
 םענרעזעלג םעניא ירפצנאג ןופ טציז עמ ביוא ,ןעורּפָא ךיז עלעסיב
 ,לגילטש

 יוזא טגנילק עשריסאק רעד אב---?ריא טפראד  ןיהּוװ ,עילובאב --
 יז טָאה "עילובאב, אזא שרעדנא טינ זא ,םיטש יד ךייוו ןוא דלימ
 .רעדניק ענעגייא יד טימ םייה רעד ןיא טזָאלעגרעביא ןיילא

 ,קסלירָאנ ןייק ןטעליב ףניפ ףראד ךיא --
 .עשריסאק יד רעביא טגערפ -- ?ןיהּווװ --
 -רעד ראפ -- ןטעליב ייווצ .קסלירָאנ ןייק ,ךַײא ךָאד גָאז ךיא --

 ,ךיז טימ טינ ךיא בָאה טלעג ןייק .עשרעדניק ירד ןוא ענעסקאוו
 לַײװרעד .ןעגנערב יז טעװ ,רעטכָאט רעד ןעגנילקנָא דלאב לעוו'כ
 ,ןטעליב יד סיוא רימ טבַײרש

 סָאד ןעמונעגטימ טינ ךַײלג ,עילובאב ,ריא טָאה עשז סָאװראפ --
 ?ןרילראפ טעװ ריא זא ,עריומ טָאה רעטכָאט יד !ךיז טימ טלעג

 ריא ךיא גנילק ןיוש טָא ..עריומ טינ טשינרָאג ראפ טָאה יז --

 עראמאט :עטיב ,עשז טבַלרש .יסקאט א ףא ןרָאפ וצ טמוק יז ןוא ,ןָא
 ענװָאנָארא עילאזָאר ,רעטכָאט יד זיא סָאד ,קושטרָאדעפ ענװעײסלָאמ
 --עשירג ןוא ,ענעל ןוא ,קידאוו ןוא ,ךיא ןיב סָאד --- גרעבנייטש
 ...רעדניק יד ןענַײז

 ןייק טינ בָאה ךיא רָאנ ,עילובאב ,ןגינעגראפ ןטסערג ןטימ --

 ןבַײלב ןלעװ ייז ביוא ,ןַײז טעװ סָאװ .ןטעליב ןזָאלוצרעביא טכער
 ..?ןעמענ טינ ייז טעוװ ריא ןוא ןגיל

 רעד טימ טינ ןיוש עטלא יד טשיװ--?טינ רימ טביילג ריא --

 -ראפ סָאד לכיטּפָאק םענעדנובעצ םענופ גערב א טימ רָאנ ,טנאה
 ,גנילק ןוא ךיא ףיול ןיוש טָא ,סענָאמענ ענַילמ ףא -- ,םענָאּפ עטציווש
 ןטמוק יז ןוא

 לעװ ךיא .טגנילק ןוא טייג -- .עשריסאק יד םיקסאמ זיא -- ,טוג --

 .ָאש ייווצ יו רעמ טינ רעבָא ,ןטעליב יד ךַיײא ראפ ןטלאה

 -עט םענעמונראפ ןייא ןופ ,ןענָאפעלעט יד וצ טַפיֹול עילובאב יד

 לטסיופ םעניילק ןטנקירטעגנַײא ןטימ טּפאלק יז ,ןרעדנא םוצ ןָאפעל
 טמעראברעד ןאמרעגנוי א רענייא זיב ,סעקדוב יד ןופ ךעלריט יד ןיא
 רעד ןיא ףוא יז טגנעה קידַײמש .טרָא סָאד ריא טילרפאב ןוא ךיז

 לבַײרט סָאד טּפאכ ,לויקידיר ןקיצנאלגיץראווש םעד ןקָאה ןפא עקדוב

 יד ןשיװצ עליפא ןרעה ךיז טזָאל לָאק ריא זא ,ךיוה יוזא טַײרש ןוא
 :לאז ןיא טכליה סָאװ ,ָאידאר רעד ןופ סעליוק

 א םענ ףיוש ןע;לפ רימ ,טכאמעג ץלא בָאה ךיא ,עראמאט --
 !טלעג ןטימ ךַײלג םוק ןוא יסקאט

 ןופ סיורא ענוװָאנָארא עילאזָאר טייג ךערּפשעגיױַאפעלעט ןכָאנ

 ,קנאב א ףא וצ ךיז טצעז יז ,עמָאשענ יד ןעַײכטָא ןסיורד ןיא לאז

 ןכרוד .לאזקָאװָארעא םענופ טנאוו רענרעזעלג רעד אב טייטש סָאװ

 ערעייז ףא ןציז סָאװ ,סעשריסאק יד ןופ סנקור יד ןעמ טעז זָאלג
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 רעד ןופ ענייא ןאפש ַײרד א טקורעגּפָא ,ךעלעקנעב עקיכעלַײק
 ,רערעדנא

 ךיוא בָאה'כ ,קסרָאגָאטינגאמ ןייק --- טעליב א ןיֹוש ךיוִא בָאה ךיא
 עילאזָאר סָאװ ,קנאב רעבלעז רעד ףא ןעורּפָא לסיב א טצעזעגוצ ךיז
 -יטגוװָא יד רָאנ ,ןלאפעגּפָארא ןיוש זיא ץיה עקיגָאטאב יד ,ענוװָאנָארא
 ירעד ראוולוב םענופ סנטָאש יד .ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא טַײקליק עק
 טלאפ סָאװ ,ןטָאש רעסיורג רעד ןוא ,לאזקָאװ םוצ ,רעהא טינ ןכיירג
 -ָאמאמ דנאטשמיא טינ ןיילא ןזיא ,לעטָאה-טָאלפָארעא ןקיזיר םענופ
 -סא םענערָאװעג-ךייװ םענופ טייג סָאװ ,ץיה יד ןרעדניל וצ קידסעש
 ךָאפ א לָאמ ןדעי ןביג סע סָאװ ,ךעלטניוו עסייה יד ןופ ןוא טלאפ
 -סערּפסקע עקידנעמוקנָא ןוא עקידנרָאפּפָא קידנאנאכָאנ יד ריד ףא
 ,קורב רעד ייז ןופ טצנאלג סע -- ,סענישאמ יײלרעלָאק ןוא ןסובָאטװא
 ,טעקראּפ רענעבירעגנָא ןא יו

 םעד רימ וצ סיוא עטלא יד טיירד--,טוג זיא קסלירָאנ ןיא --
 טלָאװעג סעּפע טלָאװ יז יו ,לָאק אזא טימ ןדייר ןַא טבייה ןוא ּפָאק
 ןיזאגאמ ןיא ןילרא ייג .ןאראפ ןטרָאד זיא ץלא --- ,ןיילא ךיז ןוַײװרעד
 ,ָאד יװ ,יוזא טינ ,ןשינעפיול ןָא ,ןשינעּפוטש ןָא ,למוט ןָא ,ףיוק ןוא
 ןיא'ס זא ןוא ,יינש ךאס א סיוא ןטרָאד טלאפ רעטניוו .עװקסָאמ ןיא
 סעריד יד ןיא סעייראטאב יד .רעמעראוו ןָא ךיז ןעמ טוט ,טלאק
 ,עסייה קראטש ןטרָאד ןענַײז

 יז ךיא גערפ--?קסלירָאנ ןיא ןיוש ריא טניוװ טַײצ א --
 ךיא ?קסלירָאנ ןיא ןיוו ךיא זא ,ןעמונעג ריא טָאה ןענאזונופ --

 -ילמ רעטכָאט ערעננִיי יד ,עראמאט ןוא ,לָאמ ןטשרע םוצ ןיהא רָאפ
 ןטשרע םוצ ךיוא ןרָאפ ,ךעלקינייא ענַײמ ,רעדניק ייווצ עריא טימ ,ענ
 ,דניק ריא .רעקסלירָאנ א זיא ,עטיר ,רעטכָאט ערעטלע יד רָאנ ,לָאמ
 .טסאגוצ רעמוז ףא זדנוא אב ןעוועג זיא ,קידאוו

 ?רעטכָאט רעקסלירָאנ רעד וצ טסאגוצ טציא ריא טרָאפ --

 א טיג יז-- ,קידנעטש ףא ןרָאפ רימ ?טסאגוצ סעּפע סָאװראפ --
 ,ןסילשאב קידנלעוו יװ ,ןגיוא עקידרעסאוו עריא טימ רימ ףא קוק
 ןגַײװש עלַײװ .רעשפיה א ךָאנ .לסיב א רעמ ןגָאזסױא טניול סע יצ
 ,רימ טימ יװ ,ןיילא ךיז טימ רעמ ןענַײטנַײא ןוא ןדייר ןָא יז טבייה
 ןיא--.לטרעפ א ףא רָאנ טיירדעגסיוא ךימ וצ ןיא רעריא ּפָאק רעד
 ןעמ טזָאלראפ םאטס יוזא ,טכעלש טינ ךיוא עדאווא זיא עווקסָאמ
 ןיא רעמיצ ןרעַײט א בָאה ,ןרָאי לפיוו ָאד ןיֹוש בעל ךיא ?עװקסַאמ
 רעייז טָאה רעטכָאט יד ןוא ,ענטעראקיצווָאדאס ףא ,טָאטש רעטנעצ
 ףא ךיא גייל .טעטיסרעווינוא ןבעל ,יקשומָאירעשט ןיא עריד עטוג א
 -פע ךיז ךיא לעװ םורא רָאי ַײרד ןיא ,"ןָארב , א קעווא רעמיצ ןַײמ
 יז טזָאל ,עריד יד טפראוו רעטכָאט יד ןוא ,קירוצ ףא ןרעקמוא רעש
 ..ןריא ןאמ םענייש םעד ראפ רעביא

 ענייא ,עמארד א סעּפע ּפָא ךיז טליּפש ָאד זא ,ןיוש ייטשראפ ךיא
 ןיא ןפערט עכלעוו ,סעטכישעגירעגייטש ןוא -ןעילימאפ ענעי ןופ
 ,ןבעל ןכעלגעטלא
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 זיא--- ,ןלייצרעד רָאפ יז טצעז -- ,ענַײמ רעטכָאט יד ,עראמאט --

 ךיז טוט ריא ןָא ,קיװָאנאלּפ רעסיורג א ,דָאװאז א ףא קינלאשטאנ א

 ןוא .עימערּפ א---לטראווק ןדעי ,טוג רעייז טנידראפ יז ןוא ,טינרָאג

 ןָאק עמ ,עישזדָאל א טימ זיא ,ןבעגעג ריא טָאה עמ סָאװ ,עריד יד

 -קינייא ענַײמ -- עריא רעדניק יד ןוא .דָאס א ןיא יװ ,ןפָאלש טרָאד

 -גיק ןיא טייג ,עלעגניי סָאד ,סנייא--- רעדניק ענעטָארעג ןענַײז ךעל

 ..ןרעליש א ןיוש זיא ,עלעדיימ סָאד ,עטייווצ סָאד ןוא ,ןטרָאגרעד

 --,עשז סָאװ רָאנ ,לוש עטוג א רעייז ןוא ןטרָאג רעטוג א רעייז

 ןעניגראפ ךיז טרָאטעג טינ ןיוש טלָאװ יז יו טקנוּפ ,ךיז יז טּפאכראפ

 ןייק ָאטיג ןענַײז קסלירָאנ ןיא -- ,קעוװא טרָאפ יז דלאביוו ,ןביול וצ

 ןרעווש א טוט יז -- ...לזאמ ןַײז רָאנ לָאז סע ?ןלוש ןייק ןוא ךעלדעס

 יד ןופ ףיש רעד ןיא ,טכַײּפ םעצולּפ ןרעװ ןגױא יד ,ץפיז

 ךַײלג ןיוש יז טקוק טציא .ךעלמעדעפ עטיור ןעקסאילב ןעלּפאצראווש

 :ליפעגטימ קידנכוז יוװ ,רימ ףא
 יד ןעז יז ריא טעװ ,רעטכָאט יד ,ןעמוק דלאב יז טעװ טָא --

 רעװָארג ,וָארג ןצנאגניא זיא יז רעבָא ,יז טבראפ ,ךעלנייוועג ,רָאה

 טינ םיא אב ךיא בָאה ,ןאמ א ןעוועג ךיוא ךָאד זיא רימ אב .רימ ןופ

 --ייז ןבעל ,ןאמ א טָאה רעטסעווש ןַײמ ,סערָאצ ןייק ןופ טסּוװעג

 רעטכָאט רעקסלירָאנ יד ןוא ,ןרָאװעג טגָאזעג טנלרפעטוג עלא ףא

 ןעראמאט ןַײמ רָאנ ,ןקוק וצ ןגינעגראפ א--ןאמ ריא טימ טבעל

 ךָאנ םיא טימ ךיז יז טָאה טנאקאב !סייוו ייג .טקילגעגּפָא טינ טָאה

 ,טוטיטסניא עקסוװָאנאכעלּפ ןיא טנרעלעג עדייב ןבָאה ייז ןעוו ,ןאד

 -עג ביל ךיז ןבָאה ייז ןוא ,קיװָאנאלּפ-רעינעשזניא ןא ךיוא זיא רע

 יש ,רימ וצ ןיײרא עדייב קירוצ רָאי ףלעווצ טימ ןענַײז ייז .ןגָארק

 -אכ ןליוו רימ ,עמאמ, :טגָאזעג טָאה יז ןוא ,עקידנלארטש ,עקידנענ

 -רעד זיא סע סָאװ ..,?ןבעל טוג א ,עמאמ ,זדנוא שטניוו ,ןבָאה ענעס

 ,גָאט ןקיטנַײה זיב טינ ייטשראפ ןוא טינ ךיא סייוו ,ןעמוקעגרָאפ ךָאנ

 .סיוא ןרָאװעג םורא טַײצ לקיטש ץרוק א ןיא זיא עביל עסייה יד רָאנ

 רעכיג ךאס א ,ךיג טָאה יז סָאװ ,טלוואאב טליפרעד ךיז טָאה רע יצ

 רעמ ןגירק ןעמונעג ,טעברא רעד ףא טקורעגסיורא ךיז ,םיא ןופ

 ,ןקידרעירפ םאב ןקעטש ןבילבעג זיא רע סייב ,טלאהעג םיא ןופ

 ךיז רע טָאה רעשפע יצ ,טסילאלצעּפס רעניילק א ,ןעוועג יוװ ,ןבילבעג

 ביל טָאה עמ זא !םיא טסייוו לװַײט רעד ?רערעדנא ןא ןיא טבילראפ

 טימ יוזא ןעד ךיז ןעמ טייגאב ,רעַײט זיא שטנעמ רעד ןוא ןשטנעמ א

 ליפיוזא טפאשראפ עמ ,רעטכָאט ןַײמ טימ ךיז טייגאב רע יװ ,םיא

 לָאמנייק זיא רע רָאנ ,טסאגוצ ייז וצ ןייג וצ םוק ךיא ?קעטייווצראה

 טגַײװש .ךיא גערפ --"?ןאמ רענייש רעד זיא ּוווק ,םייה רעד ןיא ָאטינ

 טינ ךיז ןָאק ןוא ןגָארטעגפוא ןיוש ךיא רעװ .טינ טרעפטנע ,יז

 זיא -- ,ךיא גָאז -- ,סָאװראפ, .ןגָאזסױרא ץלא ריא זומ'כ .ןטלאהנַײא

 יָאּפ רעקילָאמא ןא יװ ריד אב טבעל ?בוטש ןיא ָאטינ לָאמניק רע

 טעּפש םוא ךיז טרעק ,ּוװ סייווכ ,קעווא טייג ,ּפָא טסע ,טמוק -- ,ץער

 א רעדיוו ןוא רעגעלעג ןטעבעגסיוא ןפא סיוא ךיז טפָאלש ,טכאנאב

 ??קיטליװ אזא םיא טמוק סָאװראפ .גָאט ןטוג
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 טסָאה וד סָאװ ,טוג רעייז -- .יז טרעפטנע -- ,עמאמ ,טינ ךיז שימ;
 ,זדנוא טימ ןעמאזוצ טינ טסבעל ןוא ענטעראקיעווָאדאס ףא רעמיצ א
 יד ןוא ,םיא טימ ןבעל ןייק טאהעג טינ גנאל ןיוש ךיא טלָאװ טינא
 ,"ןטאט ןייק טאהעג טינ ןטלָאװ רעדניק

 -- ,ךיא גערפ--:לָאמא ןעד םיא ןעעז ייז ...עטאט אזא רעדייא
 ףא ןלאפראפ ךָאד טרעו רע ?רעדניק יד טימ ךיז טריסערעטניא רע
 ןעמוקעג ןיוש רע זיא לָאמ לפיוו .טקנירט ןוא טליּפש ,געט ענעצנאג
 א ןוא עּפראכ א ,ענַײז טנעה יד גנאג ןיא טזָאלעג ןוַא רערעקיש א
 ",,רימ ףא קעטייוו א ןוא ,עשוב

 וד ביוא ,קעווא ליג ,טינ ךיז שימ --- ,יירשעג א יז טיג--!עמאמ,
 ,"ןאמ ןַײמ ןגעוו רָאנ יו ,שרעדנא סעּפע ןגעוו ןדייר טינ טסנעק

 רָאנ ,ץראה סָאד רימ ןיא טנייו סע ,טמוטשנא ,ליטש ךיא רעוו
 רָאנ !טעג א אב ןטלאהעג ןיוש טָאה לָאמ ןייא ..?ןפלעה ךיא ןָאק סָאװ
 גערפ א טוט ,רעירפ לסיב א בוטש ןיא זיא-סעיןעו טמוק רע זא
 ףֹא ןטפעה יד ןיא קוק א טּפאכ ,ךיז טנרעל סע יוזאיו ,דניק םאב
 יז ןיא ,לכיימש ןשלאפ א ןיילא ריא וצ טיג ןוא ,?סעקטעמטָא, יד
 רע זא ,סיוא ןיוש ריא ךיז טזַײוװ'ס ,ןַײז לכיומ םיא ץלא טיירג ךַײלג
 ,םיא ןופ טדַײל יז סָאװ ,סערָאצ עלא ןוא ,רעקידרעירפ רעד זיא
 רימ וצ ןגיובעגנָא טָאה עטלא יד-- ,טציא עליפא .ןסעגראפ ןרעוו
 יז ןעו ,טציא עליפא-- ,טעשטּפעשעגנלרא יוװ טאמיק ןוא ּפָאק םעד
 ןא ןעקנאד וצ טָאג ,ןיוש טָאה יז ןוא םיא ןופ קעווא ןיוׂש טרָאפ
 יז ןיא ,קסלירָאנ ןיא ריא ףא סיורא טקוק ןוא טראוו סָאװ ,ןרעדנא
 ףָאס א ןכאמ ןוא ןזָאלראפ טינ ןפיוא-םושעב ןָאק ,קַיור טינ ץלא ךָאנ
 ,טישכאט םעגייש ןטימ

 ,קנאב רעזדנוא םורא טלקיװ סָאװ ,לעטָאה םענופ ןטָאש רעד
 ךיוא ןיוש ןבָאה ראוולוב ןופ רעמייב יד ןוא ,רעטכידעג ץלא טרעוו
 ,ךעלבליק טרעװ סע .סנטָאש ערעיײז זדנוא וצ ןגיוצעגסיוא רעגנעל
 רעביא ךעלעגעוו-רעדניק ןעלקיוק סעבָאב עגנוי ןוא סעמאמ עגנוי
 ,יילא רעקידנגעקטנא רעד ןופ דרע רעטעוועבמערטעגנַײא-טוג רעד
 ןבעל ןעשרוש ןייא ןיא ןטלאה סָאװ ,סענישאמ יד ןופ טרעטַײװעגּפָא
 ןעיירד ?ןשטיװקסָאמ, ,"סעקַײשט, ,"סעגלָאװ, עקילָאצנָא יד) .זדנוא
 ןוא ,קנאב רעזדנוא ןופ ןאּפש ַײרד ץלירג ןפראש א טימ סיוא ךיז
 ץלא ןַײא ןעגנילש לאזקָאװָארעא םענופ ןריט ענרעזעלג עסיורג יד
 ,טנעה יד ןיא קעפ ןוא ןענאדָאמעשט טימ סעשאפענ עַײנ ןוא עַײנ
 קנאב רעד ןופ ףוא רעטפָא ץלא טציא ןיוש טגנירּפש ענייכש ןַײמ
 ,ןישאמ רעד טימ ןעמוקעג זיא סע רעװ ,ןָאט וצ קוק א

 יז טגערפ--?רעהא יקׂשומָאירעשט ןופ טרעיודעג טַלצ לפיוו ---
 ,עטגרָאזראפ א ,ךימ

 רעפטנע-- ןרעיודעג ףראד ָאש לטרעפ ײרד אב זא ,ןיימ'כ --
 ,ךיא

 -רךאפ טינ רָאנ לָאז עמ .ןיוש טרָאפ יז .ןַײז דלאב ןיוש יז טעוו --
 ,עסאק יד ןכאמ
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 ךאס א ךָאנ טָאה ריא--- .יז ךיא קַיוראב -- ,ירפ ךָאנ זיא סע --
 ןרעה ךיא ליוװ--?קסלירָאנ ןייק קעווא ,סע טסייה ,ריא טרָאפ .טַײצ
 ,עטכישעג יד רעטַײװ

 ,ךָאד טעז ריא ...ךיז טעקשוש עמ ןוא טדער עמ ןוא טדער עמ --
 ןופ ץלא עקאט ךיז טָאה ןביוהעגנָא ןוא ...ןטעליב ןיוש ןבָאה רימ זא
 רעטכָאט ערעטלע יד-- ,ןלייצרעד וצ טצעזעגרָאפ יז טָאה --- ,קסלירָאנ
 ,סרעייז דניק סָאד .טאניבמָאק ןפא ,קסלירָאנ ןיא ןטעברא םעדייא ןטימ
 א רענעריובעג א זיא ,טסאגוצ רימ אב ָאד טציא זיא סָאװ ,קידאוו
 רענייא ןטרָאד ןופ ןרָאפ וצ לָאמנייא טמוק .לגנִיי ליווװ א .רעקסלירָאנ
 ןַײמ טימ טנאקאב זיא רע יוויוזא ןוא ,עקווָארידנאמָאק ןיא שטנעמ א
 וצ ןעמוקעגנַײרא רע זיא ,םעדייא ןטימ ןוא רעטכָאט רעקסלירָאנ
 י-ליסָאּפ א ייז ןופ עליפא טכארבעג ,סורג ןקידעבעל א ןבעגּפָא זדנוא
 קסלירָאנ ןיא .גיור ןצראווש לקַיָאלס א ןוא אטעק ָאליק ייווצ --- עק
 טינ ךיוא גיֹור אזא ןוא גנירעה אזא ןיא ,טגָאזעג רע טָאה ,עפוג
 -ראפ בָאה'כ ,רעטַײװ ךָאנ ןופ סע טגנערב עמ ,ןפערט וצ קידנעטש
 יּפָא ,סכלעזא טגירק עמ ּוװ ,ןפורעגנָא טָאה רע סָאװ ,טרָא סָאד ןסעג
 -לוק א ,שטנעמ רענַײפ א .עציניטסָאג א ןיא רע טָאה ךיז טלעטשעג
 טָאה רע .ןרָאװעג ןלעפעג ךַײלג םיא זיא עראמאט ןַײמ ןוא ,רענרוט
 ,קיווָאנאלּפ א ךיוא זיא רע .טעברא רעד ףא ריא וצ ןעגנילק ןעמונעג
 ןטלאה ריא טימ ךיז רע ףראד ,עװקסָאמ ןייק רענעלּפ יד טימ ןעמוקעג
 ,עמָאכאכ עסעמע ןא זיא יז זא ,טצאשענּפָא ףעקייט טָאה רע ,.סעצייא
 -ללנק עלרפ ,ּפָארא ,סעמע ,יז זיא םענָאּפ ןפא ...עטעדליבעג א רעייז
 ףא ןָאט קוק א רעבָא ...טינ רעדנווװ ןייק ,ןזיוואב ךיז ןבָאה ךעלעשט
 יז סָאװ ,רעדיילק יד ףא ,ּפָאק םענעביוהראפ ריא ףא ,גנאג ריא
 טָאה שטנעמ רעד זא ,ןגָאז טינ ריא טעװ ,עדָאמ רעד טיול טגָארט
 -עג יז טָאה רעטקאראכ םעד .ןעגנובעלרעביא ןוא םירוסעי ליפיוזא
 ,רעטיב ןוא טכעלש ןעװעג זיא םיא ןעו ןטאט ריא אב טנשראי
 -קילג רעד זיא רע ,ןעניימ ןלָאז טַײל זא ,יוזא ןטלאהעג ךיז רע טָאה
 ךיז טליוװס ןוא ,טיג ךָאנ ןעמ זיא טלא ,ונ .טלעוו רעד ןיא רעטסכעל
 ןייא םענשטעװָארידנאמָאק ןטימ יז זיא ,סטוג סעּפע ןעז ,ןבעל ךָאנ
 ןיא לָאמ א ךָאנ ןוא ,טאברא ףא  ָאניק ןיא ןעגנאגעגכרוד ךיז לָאמ
 ,שטיװָאדיװאד ייסִיָאמ ,טַײצ יד טמוק סע .עקנאגאט ףֹא רעטאעט
 טָאה ענַײז עקװָארידנאמָאק יד ,ןרָאפקעװא ןיוש ףראד ,רע טסייה יוזא
 ךָאנ ןוא גָאט א ךָאנ ףא ּפָא טגייל ,טינ טרָאפ רע רָאנ ,טקידנעעג ךיז
 ,ּפָאק םעד ןרָאלראפ רָאג סעווָאטאק ףא טינ טָאה שטנעמ רעד ,גָאט א

 ןטלאהעג יז רע טָאה ,קסלירָאנ ןייק ,םיא וצ ןרָאפקעװא זומ יז
 -ראפ ןטרָאד יז טעװ עמ ,ריא אב ךיז ןטעב ךוא ןדיירנילא ןייא ןיא
 ןפא ,קיוװָאנאלּפ רענוואלג רעד טאניבמָאק ןפא ןַײז טעוװ יז .ןרעקוצ
 ןַײז ןלעװ טעװ יז ביוא ןוא ,ענוואלג יד ךיוא דָאװאז םענטאקיליס
 יראפ עריא רעדניק יד ..טרָאּפ םוצ ,ןיחא ייז ןרָאפ ,ייסינעי םאב
 טיג רע ףראד ןאמ םענעזעוועג ריא ןופ ,ןעמָאנ ןַײז ףא רע טבַײרש
 - טָאה יז .ןזָאלרעביא םענעי ךיוא יז געמ עריד יד ,ןטנעמילא םוש ןייק
 ןיא רע סָאװ ,ןכָאװ יד ןופ ךעשעמ ןיא ,רעטכָאט ןַײמ ,טבעלעגפוא
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 ,ןוירב ןבַײרש ןביוהעגנָא רע טָאה ,ןרָאפעגקעווא זיא רע ןעוו .ןעוועג
 -ַאבערטסָאװ ָאד,-- טשטָאּפ רעד ףא רָאנ ,סערדא ןקיבוטש ןפא טינ
 רע רעדָא ,טסוװעג טינרָאג טָאה רעריא ןאמ רענייש רעד ..."א:נאוו
 ,טראעג טינ לאלכיב טָאה םיא יצ ,קידנסיו טינ טכאמעג ךיז טָאה
 יז טָאה רע זא ,יז טרילראפ רע זא ,טּפאכעג ךיז רע טָאה לָאמאטימ
 ןעמונעג ךָאנרעד ,טעוועשובעצ ךיז טשרעוצ רע טָאה ,ןרָאלראפ ןיוש
 סָאװ רָאנ .רענעטלאהעגנַײא ,רענעזָאלעגוצ ןרָאװעג ,קירוצ ףא ןעיירד
 ,עראמאט ,יז טינ ןעוו .קעווא ןרָאפ רימ זא ,ןפלעה ןיֹוש םיא ןָאק
 טָאה יז רָאנ ןרָאפעגקעווא קירוצ שעדיוכ א טימ ךָאנ רימ ןטלָאװ
 ,ךיז אב ןסילשאב טנָאקעג טינ ,טלקנעוװקעג ךיז ץלא

 -ראפ ַאד ךָאד רע טעוו -- ,טענַײטעג יז טָאה -- ,ןרָאפקעװא לעוו'כ,
 ,ןגעווטסעדנופ ,יוזא .ןוָאלּפָארא ןצנאגניא ךיז טעװ רע .ןרעוו ןלאפ
 ,"ןילא םיא ךיא טלאה

 -ראפ רָאי לפיוו ןיוש טסרעװ-- ,ריא וצ ךיא גָאז -- ,וד זא ןואע
 סָאװ ?םיא סע טרא ,ןבעל ןיא גָאט םענייש ןייק טינ טסעז ,ןלאפ
 "?ןטסגנא ןוא ןקילגמוא רעסיוא ,וטסָאה סָאװ ןוא םיא אב וטסעז

 טטנעק וד--.םיא יז טקידייטראפ-- ,רעטוג א רע זיא לאלכיב?
 ".,סיפ יד ףא ןלעטש םיא ףראד עמ ,עמאמ ,טינ םיא

 א/ טימ רעכָאב רעגנוי א טצעזעגוצ ךיז ןבָאה קנאב רעזדנוא ףא
 סָאװ ,ןטעליב יד ןטכארטאב ןעמונעג קיסַײלפ טָאה לרָאּפ סָאד ,לדיימ
 -עגמוא ךיז ייז ןבָאה ךָאנרעד ,עסאק ןיא ןגָארקעג טשרָאקָא ןבָאה יז
 -נא םוצ סנייא עטדנעוועג ,רעמענעּפ ערעזדנוא ףא ,זדנוא ףא טקוק
 יד ןופ ךערּפשעג םעד ןרעטש ,סיוא טזַײװ ,קידנלעוו טינ ןוא ,ןרעד
 סָאװ ,עטכישעג יד רעבָא .קעווא ןוא ךיז ןביוהעגפוא ,טַײל ערעטלע
 ןעװעג ,ךעלטנגייא ,ןיוש זיא ,טלייצרעד טָאה ענווָאנָארא עילאזָאר
 טָאה עטלא יד .ןגיוושעג ןוא ןסעזעג עדייב ןענַײז רימ ,טקידנעראפ
 -עג טיג ךיוא טַײקירעגַײנ ןַײמ טָאה ךימ ,רעטכָאט רעד ףא טראוועג
 ,ןעראמאט ןעז טלָאװעג ןיוש בָאה ךיא ,טרָא ןופ ךיז ןבייהפוא טזָאל

 ןוא ןעגנורּפשעגפוא ענוװָאנָארא עילאזָאר זיא--יז זיא טָא --
 -קווניילק א סיורא זיא סע רעכלעוו ןופ ,ןישאמ רעד וצ ןפָאלעגוצ
 ןירג א ןיא ,ּפָאק ןפא עלעטיה ןירג א טימ יורפ ענטלאטש עקיס
 עסַײװ ןוא טנעה יד ףא סעקשטנעה עסַײװ-קידנעקנאלב טימ ,דיילק
 ןוא טנאה א ראפ טּפאכעגנָא יז טָאה ענייקז יד .סיפ יד ףא לפוט
 -עגכָאנ ייז ךעלעמאּפ ןיב ךיא .לאז ןיא טריפעגנַײרא דניק א יוװ יוזא
 ,טשעדיכראפ ךימ טָאה סע .טקוקעגכַאנ סנטַײװרעדנופ ןוא ןעגנאג
 ןא טימ טָאה רעטכָאט יד .עסאק רעד וצ טינ קעווא ןענַײז ייז סָאװ
 ,לאז ןיא עלעקניוו א ףא ןעמאמ רעד ןזיוװעגנָא טסעשז ןשיגרענע
 ,ןיהא קעווא ןענַײז ייז ןוא ,ןשטנעמ ןייק ןעוועג טינ ןענַײז סע ּוװ
 רעייז ןוא ךיג רעייז סעּפע ןדייר ןבױהעגנָא עֶגנֹוי יד טָאה ןטרָאד
 ,טנעה יד טימ טריפעגרעדנאנאפ רָאנ טָאה עמאמ עטלא יד .סייה
 טימ ,טעילאּפראפ ריא אב ןעװעג ןיוש רעדיו זיא םענָאּפ סָאד
 ,טאהעג ןיוש טָאה יז סָאװ ,לכיט סָאד ,ןקאב יד ףא סעמאילּפ עטיור
 ןוא ןדנובעצ ךיז טָאה ,ןדנובראפ טארוקא ,קנאב רעד ףא קידנציז
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 ןיב טכיירגרעד טָאה קע ןייא ,עציײלּפ רעד ףא ךיז טשטילגענּפָארא
 ,עסאק רעד וצ וצ ,קידנפיול ןיוש טאמיק ,יז זיא ךָאנרעד .ליד םוצ
 -צנעפ םאב ןענאטשעג ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ יד טפוטשעגרעדנאנאפ
 ,לרעט

 ---,ריא טימ טיירפרעד ךיז עשריסאק יד טָאה -- ,עילובאב ,ונ --
 ,ןטעליב ערעַײא עשז טמענ

 ריא אב טלָאוװס יװ ,ןגיושעג ענעריולראפ א טָאה עילובאב יד
 -גגעלראפ רעסיורג ןיא טָאה רעטכָאט יד ןוא ,ןשָאל סָאד ןעמונעגּפָא
 -ַאֹּפ לדייא דלימ ריא ןסָאגראפ טָאה טַײקטױר ערעטנוצ א-- ,טַײה
 ,ןעמאמ רעד טָאטשנָא ןדייר ןעמונעג -- ,םענ

 -- לרעטצנעפ ןיא טדערעגנַײרא יז טָאה-- ,זדנוא טקידלושטנא --
 ןגײלּפָא עיסענ רעזדנוא רימ ןזומ ןדנעטשמוא עסיוועג בילוצ רָאנ
 ,לָאמשרעדנא ןא ןעלפ ןיוש ןלעוו רימ

 -גלא ץלא ,טעברא רעד ןופ ךיז ןעמונעגּפַארא !עגושעמ רָאג --
 -גיא ריד וטסָאה טָא ןוא ,קעּפ יד ףא טציז עמ ,ןרָאפ םוצ טפיוקעג
 טָאה-- .ןטרעשאב ןטסיװ ריא ןפראוו טינ ןָאק יז --- ןענירעדנטימ
 ןלָאז עלא ,םעליוא ןצנאג ןראפ ,ךיוה ןעירשעג סאק טימ עטלא יד
 רע טעװ ריא ןָא זא ,טנייוװעצ ךיז ןוא ןעמוקעג זיא רע -- .ןרעה
 .!רעקניטוג א ןרעוו טגָאזעגוצ ריא טָאה רע ,ןעמוקמוא

 ,עקידנגַײװש א--רעטכָאט יד ,לאז ןופ סיורא עדייב ןענַײז ייז
 ,טייהרעליטש ייז בָאה ךיא ...קידנענַײטניײא ןוא קידנדייר-- עמאמ יד
 ףא סעריד יד ןיא סגעווקירוצ ןכעלקילג א ןשטנוװעגוצ ,ךיז ןיא
 רעד אב טעװ סע ביוא רָאנ ,ענטעראק-עווָאדאס ןוא יקשומָאירעשט
 ןשרעה טינ טעווס ןוא ןאמ ןטימ ןבעל ןייק ןַײז טינ ךָאד רעגנו
 .!קסלירָאנ ןייק געוו ןכעלקילג א זיא---,סיאביםעלָאש ןייק ייז אב

 רעד ןוא ןייא ןיא ןיא ןבעל סָאד :טכארטעג ךיא בָאה ךָאנ ןוא
 רעד יװ ,קיטכערּפ ןוא בראה ,טריצילּפמָאק ןוא טסָארּפ טַײצ רעבלעז
 בַײלק ךיא עכלעוו וצ ,גרעב יד ןופ ףיט רעד ןיא ןייטש רעלארוא
 -ָאאב עקילַײא ןופ ןטיהסיוא ךיז ךימָאל .עיסענ ןַײמ ןטלאה טציא ךיז
 םעד ,םיא ףראד עמ ..ןקורדנַײא עכעלכעלפרעביוא ןופ ,ןעגנוטכאב
 -רעד ,ןטַײז עלא ןופ ןפַײלשמורא ,ןטעבראאב ,ןעמוקאבסיורא ,ןייטש
 ןצנאג א םיא ןזָאלרעביא ,ןביוטשעצ טינ ,םיא ןרעטילּפשעצ טינ ַײב
 סעכיוק ןעמ טמענ ּוװ רעבָא ..גָאװ רעוויסאמ ןוא רעלופ ןַײז ןיא
 .?רענייטש ערעווש עכלעזא ןבייה וצ

 יװ ,ןבַײרש וצ רעגנירג ךאס א זיא ?18-ליא, ןאלּפָארעא םעניא
 ,טנאה רעד ןיא רעַײלב םעד יוזא טינ טלסיירט סע .סובָאטװא ןא ןיא
 ,טָאנקָאלב ןיא ןענעכייצראפ וצ סָאװ טינ ךיא בָאה לַײװרעד רָאנ
 ןיא לָאמ ייווצ רָאפ טמוק סָאװ ,סייר רערעלוגער ,רעכעלנייוועג א
 םעד .עװקסָאמ -- קסרָאגָאטינגאמ ןוא קסרָאגָאטינגאמ -- עװקסָאמ :גָאט
 -פוא ,ןטינשעגכרוד ךיג רעייז ןאלּפָארעא רעד טָאה לּפענ ןקידעכַאװ
 םורא :;עטמָאי ןרָאװעג זיא'ס ןוא ,סנקלָאװ יד רעכעה ךיז ןביוהעג
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 ,עלאק רעגנוי א אב דיילק-ענעסאכ סָאד יו ,סַײװ-קידנעלב םורא ןוא
 -רעדניא טכיול יז ,ןיילאו ןוז יד זיא עלאק רעד ןופ םענָאּפ סָאד ןוא
 ,טנַאזירָאה ןעיולב ,עלעמינגעּפ ןייא ןָא ,םענייר ןפא ןטַײוװ

 ןיא קסרָאגָאטינגאמ ןיא ,גָאטאב רעגייזא ףלע זיא עוװקסָאמ ןיא
 רעד .סיורָאפ טקורעג טַײצ יד ָאד ויא ָאש ייווצ ףא ,סנייא ןיוש'
 -טקניּפ ץנאג ,עטרענעלקהאפ א זיא לאזקָאװָארעא רעקטרָאגָאטינגאמ
 יד ,לאזקָאװַארעא רעװקסָאמ םענופ עיּפָאק -ןָאטעב ןוא יזָאלג ,עכעל
 -עג רָאנ ,ןגיולפעג טינ ןענַײז רימ זא ,עליפא טכוד עגער עטשרע
 ,עװקסָאמ ןיא רעדיו טזָאלענּפָארא ךיז ןוא ןטפולרעדניא ןעגנאה
 יוזא טינ ,רענעלק לסיב א למוט רעד רָאנ  ָאד זיאס .טֹרָא ןבלעז ןפא
 ןלָאשגָאװ עסיורג עבלעז יד ,טנעוו ענרעזעלג עבלעז יד רעבָא ,קישארו
 עכיוה יד טימ ךעלדיימ עבלעז יד ,ןטאלברעפיצ עקידנעקנאלב יד טימ
 -אר עקידנרעטיימורט עבלעז יד ,ּפעק עדנָאלב יד ףא ךעלעטיה עיולב
 קיביײא יד ןופ גנארדעג ןוא ףיולעג רעבלעז רעד ןוא עשרָאטקידיָא;ד
 ,ןרישזאסאּפ עקידנלַײא ,עקידלודעגמוא

 ןא ץאלּפ רעד ןיוש זיא ,לאזקָאוװ םענופ סיורא רעבָא ןעמ טייג
 רעסיורג ןייק ןַײז טינ טעווס ,ךעלקידייל ןוא ליטש זיא'ס .רערעדנא
 ןא .ןָאה א ןעיירק ןרעהרעד םעצולּפ ָאד טעװ עמ ביוא| ,רעדנּוװ
 סָאוװ ,"אטיברָא, לעטָאה םעד וצ טריפ עקשזעטס ענעטָארטעגסיױא
 ,לאזקָאװ םוצ רעלוקידנעּפרעּפ סקניל ןופ טעטסָאמעגנַײא ךיז טָאה
 רענעגיוצעגסיוא רעקידנגעקטנא רעד וצ טריפ עקשזעטס עטייווצ א
 "איאװָאלָאטס, לדליש ןטימ עדַײבעג רעקיקָאטשניײא גנעל רעד ןיא
 -לעוו וצ ,רעמאקישזאגאב רעד וצ--עטירד א ןוא ,קענאג ןרעביא
 טימ ןישאמטסאל א דלעפ-ילפ םענופ וצ דָארג טציא טרָאפ סע רעכ
 ןופ ןאּפש רָאּפ א .ןרישזאסאּפ ענעמוקעגנָא יד ןופ ןענאדָאמעשט יד
 רענעגיולפעגנָא רעד ןוא ,עיצנאטס-סובָאטװַא ידו זיא רעמאק רעד
 ,ּפעטס זיא םורא .לדער קידנטראוו ליטש א ןטרָאד טעדליב םעליוא
 ,םענָאּפא ,זיא) טַײצ עטצעל יד ,ןטַײז עלא ןופ טנָאזירָאה םעד טעז עמ
 יד ,טנערבעגסיוא ,טלעגראפ זיא זָארג סָאד :סייה רעייז ןעוועג ַאד
 ,ןטלָאּפשעצ זַײװרעטרע -- דרע

 ןצכא זיא טָאטש רעד וצ זיב םָארדָארעא רעקסרָאגָאטינגאמ םענופ
 -ראויטס רעד טימ ןרָאפעג ךיא ןיב סובָאטווא םעניא .רעטעמַאליק
 לסיב א ,עיורג-ךייוו ןענַײז ריא אב ,ןאלּפָארעא רעזדנוא ןופ עסעד
 ןּפיל עניילק טימ לכלַײמ ןייש א רעייז ןוא ןגיוא עטערומשזעגוצ
 טרעדָאפ סָאד .עגארפ א סרישזאסאּפ ןדעי ףא ןרעג ךיז טנפע סָאװ
 -ויטס יד ,יז ףראד אזא ןוא ,עיסעפָארּפ עקיטפולרעדניא יד ריא ןופ
 ,סובָאטװא ןיא רימ ןעייטש עדייב .דרע רעד ףא ןַײז ךיוא ,עסעדרא
 ןרעטניה ,טרָא ײרפ קיצנייא ןא אב ,לופ ןרָאװעג ךיג רעייז זיא סָאװ
 יז ?ןצעז ךיז לָאז רעװ ?עריוכב יד טמוק ןעמעוו .לריט-גנאגנַײרא
 ןיב ךיא ןרָאנ ,רעטלע ךאס !א ןיב ךיא ,יורפ א זיא יז רָאנ ,גנוי זיא
 זא ,לדייא ןוא טאקילעד יוזא ןעוועג רימ ןענַײז עדייב .לבצנאמ א
 םעד ףא טלעטשעגקעווא רָאנ טָאה יז ,ַײרפ ןבילבעג זיא טרָא סָאד
 ןיא עטפיוקעג ,ןביורטנַײו ץימראקש א טימ עלעשיוק סַײװ ריא
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 ענַײמ טימ לעפטרָאּפ םעד טגיילעגקעװא בָאה ךיא ןוא ,עװקסָאמ
 ,ןטָאנקָאלב

 ביגראפ---?דרע רעד ףא יצ למיה ןיא ,רעמ ךַײא טלעפעג ּוװ --
 ,ךערּפשעג א ןדניבראפ וצ יידעק ,עגארפ א ריא ךיא

 זיא דרע רעד ףא ןוא--,יז טרעפטנע -- ,טוג זיא למיה ןיא --
 ,טוג ךיוא

 ?קסרָאגָאטינגאמ ןיא ,ָאד טניווװ ריא --
 ...ןרָאװעג ןריובעג ָאד ןיב ךיא --
 ןקוק עדייב ןלעװ רימ :עטיב א ךַײא וצ ךיא בָאה ,יוזא בוא --

 -ָאק טעװ ריא ,רָאטאטנעמָאק רעד ןַײז טעװ ריא ןוא ,רעטצנעפ ןיא
 לָאמ ןטשרע םוצ ַאד ןיב ךיא לַײװ ,ןעעז רימ סָאװ ,סָאד ןריטנעמ
 ,ןיהא ןענאדנופ טינ סייוו ןוא

 עדייב ךיז ןגייב רימ ןוא ,לדיימ עביל סָאד םיקסאמ זיא-- ,טוג --
 ךיז טזַײװאב סָאװ ,שזאזייּפ םעד ןעז וצ רעסעב יידעק ,ןוָא לסיב א
 גיוא סָאד טינ ךָאנ טָאה לַײװרעד רעבָא .רעטצנעפ ןטביוטשראפ ןיא
 ווו-טיניּוװ ,ּפעטס העליוה ץלא ךיז טיצ סע ,ןלעטשוצּפָא ךיז סָאװ ףא
 טימ ךעלמייב עגנוי עקירעדינ עלעזדניא ןא ַײבראפ לדניווש א טוט
 ךיז טזָאל געוו-ייסָאש רעד .ןגַײװצ יד ףא ךעלטעלב עטלעגראפ-ירפ
 רעד ןשיווצ .עקלאב א ןיא| יװ יוזא ,רעדינ רעד ןיא ּפָארא רעמ ץלא
 -יטש ןוא ענרעצליה עניילק ךָאנרעד ךיז ןזַײװאב טַײקטסוּפיּפעטס
 ,סעקינדאסילאּפ טימ רעזַײה ענרענ

 יװ ,לדיימ סָאד ךימ טנרָאװ--,טָאטש יד טינ ךָאנ זיא סָאד --
 סעפע ןיא קסרָאגָאטינגאמ ןַײז דעשיוכ לָאז ךיא ,קידנבָאה עריומ
 ,סקידנטַײדאבמוא ןוא סקיטרעוורעדנימ

 -גופ ראפ סעפולס ענענָאטעב קעווא ךיז ןעִיצ לסיב א רעטעּפש
 ןוא .דרע רעטנקירטעגרעביא רעד ןופ סיורא ןצראטש יז ,ןטנעמאד
 ,ןרעיומ ענענָאטעב עקיקָאטשפניפ ןוא -ריפ .סאג עטשרע יד זיא טָא
 ,טערג טגנעה ןענָאקלאב עקיניא ףא .טעטש ערעדנא ןיא יו יוזא
 ןופ ,רעטייוצ רעד ףא סאג ןייא ןופ טעווערעקראפ סובָאטװא רעד
 רעשיטָאטש רעד ןוא גנוגעוואב יד ,רעטירד רעד ףא רעטייווצ רעד
 ןיא ןגיוצעגסיוא יוזא ךיז טָאה טָאטש יד .רעסערג ץלא טרעוװ למוט
 סָאװ ,ילוומארט א ףא ןצעזרעביא ךָאנ ךיז ןפראד רימ זא| ,גנעל רעד
 -מארט םוצ ןפיול עסעדראויטס יד ןוא ךיא .רעטַײװ ןריפ זדנוא טעוװו
 ןגיטשעגּפָארא ןענַײז רימ ןעוו ,ןעמוקעגרעטנוא דָארג זיא רע -- ַײװ
 ,סובָאטוװא םענופ

 ערעַײט סָאד ךימ טּפעלש -- ,ןפחאה רימ סָאװ ,רעמונ רעד זיא'ס --
 טַײקכעלגעמ יד רימ יז טיג ךָאד .טנאה רעד ראפ טינ ריש לדיימ
 -אטעמ םענופ טַײקנײש ןוא טכארּפ יד ןקוקנָא עגער ןייא יבשטָאכ
 -עג ןייא--לאטראווק ןצנאג א טמענראפ סָאװ ,טוטיטסניא ןשיגרול
 ,טוטיטסניא םעד ןגעקטנא .רערעדנא רעד ןיא טלטײקעגנָא זיא עדלַלב
 רעד זיא ץאלּפ ןטרעטסאלפעג ,ןטיירב םענופ טַײז רערעדנא רעדו ףא
 קיזיר א ןופ קָאטש ןטשרעטנוא םעד טמענראפ רע ---גאמהעווינוא
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 ךיז טעז גאמרעווינוא ןכָאנ .ןעגנוצופאב עלאטנעמאנרָא טימ זיוה
 .ןעמולב יײלרעלָאק טימ עלעקניוויזדיינאג א סיורא

 זא ,ךיז שטניווכ .סובָאטװא םעניא יװ ,לופ זיא ַײוװװמארט םעניא
 ,ץאלפ ןַײז ןעילרפאב טינ רימ לָאז ןרישזאסאּפ עגנוי יד ןופ רענייק
 םוש ןייק ,גנוי ךיוא ךיז ליפרעד ךיא ןוא ,טינ סָאד טריסאּפ ,קילג םֹוצ
 טימ טַײצ לפיוו סייוװ כ ןייטש יוזא ךָאנ ןָאק'כ .געוו ןופ טילקדימ
 -ַאפ םענופ רעטצנעפ םאב ,לקניוו םעניא עסעדראויטס רעביל ןַײמ
 ,רובמאט ןטשרעד

 ףא ןָא לדיימ סָאד רימ טזַײװ--- ,קירבאפיךוש עַײנ יד זיא טָא --
 יד ןיא יװ ,ערעסערג| לסיב א ,רעטצנעפ טימ לטסעק קיקָאטשריפ א
 טנכייצ סָאװ ,רעיומ ןפא קיטליגכַײלג קוק א וט ךיא .רעזַײה-סגנוגיווו
 רעקיזַאד רעד טינ טלעפעג ןרעטיילגאב ןַײמ .סיוא טינרָאג טימ ךיז
 ואזא ףא טילקמאזקרעמפוא ןגייל ָאי לָאז ךיא זא ,ליוו יז ,רענוַײמ קוק
 ,קירבאפ-ךוש א יװ ,ןעיניב

 יז --,לפוט ןוא ךיש ענלעדַאמ ןזָאלסױרא טעװ קירבאפ יד --
 ןגעקטנא ,ָאד טָא ןוא-- .?ענלעדָאמ, טרָאװ סָאד רעטנוא טכַײרטש
 ןופ רעטצנעפ ןרעדנא םוצ ּפָאק םעד סיוא יז טיירד-- ,ךיא ןיוװ
 ,עריד א ןגָארקעג גנאל טינ ָאד ןבָאה רימ -- .ילוומאזרט

 6 +טָאלפַארעא רעד ןבעגעג ךַײא טָאה עריד יד --
 ךיא ןרעטלע יד ןבעגעג טָאה עמ .טינ ךָאנ טמוק רימ .ןיינ --

 ,,טיובעג טָאטש יד ןבָאה ןרעטלע יד ,ןרָאװעג ןריובעג רָאנ ָאד ןיב
 ילוװמארט רעד זא ,רימ טכוד סע ןוא ,ּפָארא טגַײטש לדיימ סָאד

 ערעדנא ןכיגניא ןיוש ןיפעג ךיא רָאנ .ןרָאװעג רעקידייל ךאס א זיא
 זא ,ע'כ .סעשאק ענַײמ טימ ייז וצ וצ ךיז עּפעשט ןוא ןרישזאסאּפ
 סָאװ ,ןיֹושראּפ א ןרעפטנע וצ ןגינעגראפ טפאשראפ ןשטנעמ יד
 ןיא .טָאטש רעייז ןגעוו גנונא) םוש ןייק טינ ,סיוא טזַײװ ,ךָאנ טָאה
 -סיורא ילברעד ןוא ןרעפטנע טינ יונעג יוזא ךַײא ןעמ טעװ ץעגרע
 סָאװ ,טָאטש א ןיא יװ ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןלייצרעד וצ קעשייכ א ןזַײוװ
 ןיא זיא  יוזא .רעניוווטַײא עריא ןופ ןגיוא יד ףא ןסקאוועגסיוא זיא
 ןיא יוזא ןוא ,ןאשזדיבָאריב ןיא זיא יוזא ,רומא-ןפא-קסלָאמַאסמָאק
 ,קסרָאגַאטינגאמ ןיא

 א רעביא טלװמארט רעד טראפ ַײרעצלירג ןוא רעדורעג א טימ
 .סאּפ-רעסאוו םענטומ א קירב רעד רעטנוא טעז עמ ,קירב רעגנאל
 עקרעזָא ןא ,לכַײט א-- סכלעזא זיא סָאד סָאװ ,ןּפאכפוא טינ ןָאק'כ
 ןַײמ אב גערפ ךיא !עקלשזאס עליטש א ,ןגערב עטקנעוװשעצ טימ
 -ןגיוא עפראש ןוא ןקאבניק עטיירב טימ לבצנאמ א-- ןכָאשיַײװמארט
 -ראפ רענעי .ןיוודרָאמ א רעדָא שאווושט א סיוא טזַײוװ ,ךעלטלעּפש
 טימ קידנעלטַײט ,רעביא ךיא רעזאכ .עשאקצָאלק ןַײמ טינ טייטש
 םעד ףא ףוא רעסאוו ןפא ,וצּפָארא טנאה רעד ןופ רעגניפ עלא
 ,סע טמאצראפ ןוא םורא טלגניר סָאװ ,טישנַא-דרע

 ךיז טָאה ריא ןופ--- .רימ רע טרעפטנע -- ,עבמאד יד זיא סָאד --
 -קעלע יד ןזיא טָא ,קסרָאגָאטינגאמ ןופ גנויוב עצנאג יד ןביױהעגנָא
 ןייַז טעז ךיא ,סנעמיוק עריא ןענַײז סָאד ,עיצנאטסָארט
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 -או ןפא רעדיוו ךיא זַײוװ--!סָאד זיא סָאװ רעבָא ,עז ךיא 2
 ,לרעס

 ךיא סָאװ ,טינ ץלא טייטשראפ ןיװדרָאמ רעדָא שאווּושט רעד
 א ןגיוא עפראש יד טימ קוק א עליפא ןיוש טוט רע ,םיא ןופ ליוװ
 ,רימ ףא קיטכעדראפ לסיב

 ןרעג טינ ןיוש ךיא ןיב--- ,לכַלט עקיזָאד סָאד ...סָאד טָא ,ונ --
 ,ןביוהעגנָא בָאה'כ סָאװ

 ךיז ןשימ--!לארוא ךַײט רעד !לארוא רעד ךָאד זיא סָאדו --
 רימ זיא סע ,טמעשראפ רעוװ ךיא ןוא ,לָאמאטימ ןעיורפ' ייווצ ןַײרא
 -או ןבלאה א ראפ ,עיסעהראפעב יוזא בָאה'כ סָאװ ,ןעיָאזיב-עזיב א
 -עמא עדליוו אזא ןזיוואבסיורא ,ראנ םוצ ןלעטש ךיז טזָאלעג ,ןָאג
 ןָאלנעמָאנ א ראפ סעּפע לארוא ןטמיראב םעד ןעמונעגנָא -- סעצאר
 ,לרעסאוו טסּוװאבמוא ןא ,לכַײט

 "ראפ ןופ סיורא ךימ טריפ-- ,ןיילק רעייז עקאט ָאד זיא רע --
 -- ,רעהא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעװ--.ןעיורפ יד ןופ ענייא טַײהנגעל
 זיא סָאד זא ,טבײלגעג ךַײלג טינ ךיוא ךיא בָאה -- ,יז טלייצרעד
 רע זא .רענעלק ךָאנ ןרָאװעג ָאד רע זיא טציא .לארוא רעד ,רע
 !טאניבמָאק ןשיגרולאטעמ םעד ןעיָאּפנָא ףראד

 ראפ טניפעג-- ,ּפמוז א ןופ ןָא לאלכיב ךיז טבייה עגלָאװ יד --
 ,יורפ ערעדנא יד סוכז א ךָאנ רימ

 טקרעמאב-- ,עקניניילק ךיוא בייהנָא םוצ ןענַײז ןזיר :עסיורג --
 ךיז טרעה ןוא גנוטַײצ א טנעייל סָאװ ,ןלירב ןיא רישזאסאּפ א
 .ךערּפשעג רעזדנוא וצ רעיוא ןא טימ וצ עסַײמסייב

 -רע ,םענענָאטעב זַײװרעטרע ,ןכיוה ןייק טינ סיוגנעל ןרָאפ רימ
 ןסוּפרָאק יד טעז עמ ןכלעו רעטניה ,טױלּפ םענרעצליה זַײװרעט
 ןשיגרולאטעמ רעקסרַאגָאטינגאמ םענופ סנעמיוק יד ייז רעביא ןוא
 -ענשַָאלמ ,עכעלסיז רעראבליפ ץלא ןרעװ ַײוװמארט ןיא .טאניבמָאק
 ,סעכייר עקיד

 -לבמָאק ןופ סנעמיוק רעקילדנעצ ליפ ןוא ליפ יד ןופ רערעדעי
 סנוויוא-ןעטראמ יד ,ךיור לסיב א ןטפולרעדניא| סיורא טפראוו טאנ
 -ךעלנייוועג או-- ןכעציץלאוו יד ,ךיור ןוועשזנארָא ןא| סיורא ןליונק
 -אראפ ןרילָאק עכעלטע טימ ןעמוק סענמָאד יד ,ןעיורג א ,ןשימייה
 ןעגנאהעג םיא רעביא ןטלָאווװ'ס יוװ ,סיוא ָאד טעז למיה רעד ןוא ,לָאמ
 | ,ןענָאלאב-טפול ענעזָאלבעגנָא עקיבראפליפ

 ךיז טפור--,עכעלדעש ןייק רָאג טינ ןענַײז ןכיור עקיזָאד יד --
 -- .ןקלוראב טלָאװעג ךימ טלָאװ רע יװ ,רישזאסאּפ א ךָאנ רימ וצ ןָא
 ןעִילב ןוא ןסקאוו סנירג סָאד ןוא ןעמולב יד -- ריא טָאה ןעמיס א
 ןופ ךיור רעד זיא רעגרע .טינ ייז טדאש סע ,דָאװאז ןבעל ךַײלג
 טוט טניו רעד זא .עקדיפלוס רעד ןופ ,קירבאפ-טארעמָאלגא רעד
 .זדלאה ןיא ןעלציק טמענ ,טָאטש רעד וצ קעווא גָארט א םיא

 ףוא ןּפאכ סָאװ ,ןעגנוטכירנַײא עמאטסימ ןרינָאיצקנופ סע --
 ?ךיור םעד
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 ..ןכיור ליפיוזא ןעגנילשנַײא רעבָא ,ןאראפ ייז ןענַײז עדאווא --

 -סגנוניוװ ןייק ןענַײז דָאװאז ןופ טנעָאנ .ןעמעלא ראפ טקעלק סע

 עמ .לעטָאה רעשידָאװאז רעד .רָאנ ןטרָאד טייטש סע .ָאטינ רעזַײה

 -מָאק םעד ןעיוב ןביױהעגנָא טָאה עמ יװ ,ךַײלג טיובעגסיוא םיא טָאה

 -ָאה רעד זיא ,ןסקאוועצ ךיז זיא טאניבמָאק רעד ןעוו ,טציא .טאניב

 ,ךיור רעד טוג ךיז טליפ ןטרָאד .םיא ןיא טקורעגנַײרא לעט

 לעטָאה םענעי -- ,ךיא גָאז -- ,ערוסב !רעטוג רעד ראפ קנאד א --

 ..עקאט ךיא ףראד

 רעקניל רעד, :קסרָאגַאטינגאמ ןיא ןעמ טרעה טַײצ עצנאג יד
 יד זיא סָאד--"גערב רעקניל רעד, ."גערב רעטכער רעד, ,"גערב
 ןפא ןרָאי רעקיסלרד יד ןיא ןעמוקעגפוא זיא סָאװ ,טָאטש עטלא
 רעשיגרולאטעמ רעד ךיז טניפעג ָאד ,לארוא םענופ גערב ןקניל
 קעווא ךיז ןעֶיצ םיא ןופ ךעלאהעמ ןטמיטשאב א ףא ןוא ,טאניבמָאק
 ןייא ןייק ,קראּפ רעסיורג א ןאראפ זיא סע .ןסאג ןוא ןטקעּפסָארּפ
 קיצרעפ רעבָא .עפוג טָאטש רעד ןופ רעטלע טינ ןטרָאד זיא םיוב
 ןוא סענסָאס זא  ,גונעג ץנאג זיא'ס ,קיצניװ יוזא טינ ןיוש זיא .רָאי
 ןסקאוו סָאװ ,ןבמעד עליפא ןוא ןלָאּפָאט ,ןענָאילק ןוא סעזערעב ,ןלעי
 יד ןיא ןסיגנָא ךיז ןלָאז ,םינימ-רעמייב ערעדנא רעדייא ,רעמאזגנאל
 םענירג ןטכידעג א ןיא ןגַײװצ יד טימ ןלָאז ןוא גָאװ טימ ןעמאטש
 סנעמיוק עשידָאוװאז יד ,סעמע .ףורא ךיוה ןבייהפוא ךיז רעטעלבעג
 ,ייז ןופ רעכעה ןענַײז

 ןקניל ?ןטלא, ןפא ןאראפ ןענַײז סָאװ ,ןקיטליוװ עשיטָאטש עלא
 םענופ גערב ןטכער ,"ןגנוי, ןפא ןאראפ ךיוא ןיוש ןענַײז ,גערב
 .עמַאכלימ רעד ךָאנ טשרע ןעיוב ןעמונעג טָאה עמ ּוװ ,לאהוא
 --ַאד ,ץאלאּפ א--ןטרָאד ,רעטאעט א--ָאד ,רעטאעט א-- טרָאד
 ןפא .גאמרעווינוא ןא-- ָאד ,גאמרעווינוא ןא -- ןטרָאד ,ץאלאּפ א
 סע ,רעכעלמענרָאפ ,רעסעב לסיב א ץלא רעבָא זיא גערב ןטכער
 ייװצ יוװ יוזא ,טפאשרעטסַײמ ,טײקטיגעג רעמ טימ טיובעג טרעוו
 -ניי יד רָאנ ,טעטש  ייווצ דנאנאב ןסקאוועגסיוא ןענַײז ,רעטסעווש
 םענופ רעטַײװ עקאט ןיא יז ןוא ..רענעש טרָאפ זיא ערעג
 .ךיור

 ןענַײז סָאװ ,ןקירב יד ןופ רענייא רעביא ךרוד טרָאפ עמ ןעוו
 -ַאד א|-- ילרד ייז ןענַײז לקאכאס ,לארוא ןרעביא ןפרָאוװעגרעבירא
 -ַאטװא רעד ןעוו -- ,עקידנפָאצ א ןוא עלארטנעצ א ,קירב עקידמער
 ןישאמ רענעגייא ןא ןופ רעציזאב רעד רעדָא ,ַײװװמארט רעדָא ,סוב
 ,רעגנירג ָאד םיא ךיז טמעטָא ,גערב ןטכער ןפאו רעבירא ךיז טּפאכ
 רעייז ןאראפ זיא ,גערב םענעי ףא ,ןטרָאד ךיוא שטָאכ ,ןקניל ןפא יו
 טימ ןעמונעגמורא יוװ יוזא ןענַײז ןרעיומ ךאס .א .סנירג ךאס א
 ליפיוזא ,סעטסוק ליפיוזא ,רעמייב ליפיוזא --- סנירג ןופ ןעגנוטסעפ
 לקיטש א ןאראפ זיא סע רָאנ ּוװ טצעזראפ ןענַײז ייז !ןעמולב
 ,טרָא יַײרפ
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 ,גערב ןטכער םענופ ןראוולוב ןוא ןסאג יד רעביא םוא ייג ךיא
 ןופ טקעּפסָארּפ א ןַײז עדאווא ףראה טָאטש רעשיגרולאטעמ א ןיא
 א--טקעּפסַארּפ א .טקעּפסַארּפ רעד ,רע זיא טָא ןוא ,ןגרולאטעמ
 טימ עטריצאב ,ןרעיומ ךיז ןעֶ;צ ראוטַארט ןטַײז עדייב ןופ .ןטרָאג
 ןופ ןרעמונ יד ןעזוצסיורא גנירג יוזא טינ זיא סע .ןייטש רעלארוא
 עכיוה רעטניה ןטלאהאבראפ ןוא טלעטשראפ ןענַײז ייז-- ןרעיומ יד
 סעבמולק טימ סיוכרוד זיא ראזולוב רעד ןוא ,ןענָאילק ןוא ןלָאּפָאט
 ,ןעמולב ןטייב ןוא

 ןליק סע ,ןעמולב יד ןופ ךעייר ןקיטפוד םעד ןילא ּפאז ןוא ייג'כ
 ןגיוא יד .רעדניק ךיז ןליּפש סע עכלעוו םורא ,ןענאטנַאפ-רעסאוו ידו
 םעד ןופ ,ןבראפ-ןעמולב עטנוב יד ןופ טקיטעזעגנָא ןיוש ןענַײז
 -כידעגיןשטנעמ רעד ןופ ,סרעטאעטיָאניק ,ןעניזאגאמ ,ןרעיומ לאלש
 .עוקסָאמ ןיא סאגיײקרָאג רעד ףא יװ ,אזא טאמיק ןיא סָאװ ,שינעט
 ,ןעמיטשאב טינ ןיילא ךָאנ ןַאק'כ .ָאד סעּפע רימ טלעפ ךָאד ןוא
 טינ עז'כ ,רעלעמקנעד ןלעפ סע ,טניימעג בָאה'כ .טלעפ סע סָאװ
 ;לָאמקנעד א ךיא בָאה טָא זיא .קסרָאגָאטינגאמו ןַיא רעלעמקנעד ןייק
  טָא ,"עקטינגאמ ןופ רעיוב -- ןטסיגוימָאק עטשרע יד , רוטּפלוקס א
 -עזדיקינָאשזדרָא ןפא ."עקטאלאּפ עטשרע יד, :לָאמקנעד א ךָאנ זיא
 רעד ףֹא דליב לופסקורדנַײא ןא ךיז טנפע סע ןענאוונופ ,ץאלּפי
 א טײטש ,טאניבמָאק ןופ ןסוּפרָאק יד ףא ןוא לארוא ןפא ,עבמאד
 ,ןטניװ עלא (ןראפ ןפָא ,ןייטש ןופ טקאהעגסיוא ,טלעצעג א ,לדַײב
 -לעוו ,גרעב יד ןופ ,ךַײט םענופ ,ץאלּפ ןפא ,רעהא ענעגָארטראפ ַײרּפ
 עסַײװ עטלארפעצ יד ףא ,טנרָאפ ןופ .טנַאזירָאה םעד ןעמיוזאב עכ
 סערוש טצירקעגסיוא ,סעכול ףא יוװ יוזא ,ןענַײז לדַײב םענופ ךעלריט
 ;:דיל א ןופ

 קז גאחחע 8 186

 0 36ה6טעזאז סאסזז6עז ,
 זדמסאזמזעס8 תסנא ח האז עז ,

 110ססעגעג6111104 60,116 1.

 ,(וָאישטור סירָאב) רעטכיד א עליפא ,ץלא ָאד ןיוש ךיא בָאה
 לָאז עפָארטס א ענַײז זא ,ןעוועג עכיוז ןבעל םאב ךָאנ טָאה רעכלעוו
 ,ןייטש ןיא ןרעוו טקאהעגסיוא

 -ָאטיננאמ יד ןופ רענייא ןופ עיצקאחער רעד ןיא ןַײרא םוק ךיא
 עטשרע סָאד עיצקאדער א זיא רעבַײרש א אב .ןעגנוטַײצ רעקסרַאג

 טליפרעד רע ,טָאטש רעטנאקאבמוא הרעדמערפ א ןיא םייה לקיטש |
 -ראוו ןַײז ןיא ,ךעצ ןַײז ןיאו טמוק סָאװ ,עכָאלעמלאב א יו ,ָאד ךיז
 טנגעגאב טינ לָאמנייק רעירפ טָאה רע שטָאכ ,ַאד ןשטנעמ יד .טאטש
 .,טנאקאב יו יוזא סיוא םיא ןעעז ,ייז טימ ךיז

 ,עסיורג ןייק טינ זיא ,ןעמוקעגנַײרא ןיב ךיא ןיהּוװ ,עיצקאדער ידו
 ,סענעּפ יד טעּפירקסעג ןרעמיצ עכעלטע ןיא ןבָאה שימייה ןוא ליטש

 ןופ ןשאוװעג ,לרעטצנעפ ןירג א טימ לדַײב א ןיא טניווװעג ןבָאה רימ 1
 .ןוז ןופ טנקירטעג ,סגננער
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 ןופ טָאה ךעלטימעג ןוא קלור ,עקנישאמטַײרש א טּפאלקעג טָאה סע
 םעניא .ןעגנוטַײצ טקעלּפמָאק א טקוקעגסיורא עפאש רענעּפָא ןא
 ןעוועג ,רעטצנעפ םאבו ,שיט-ןָאנבױא רעד זיא רעמיצ ןשירָאטקאדער
 א ןסעזעג ןיא ,ריט רעד וצ רעטנעענ ,שיט ןרעדנא םאב .קידייל
 עסיורג רַאּפ א טשוכראפ רימ ףא ןביוהעגפוא טָאה רע .ןאמרעגנוי
 עמאס ןיא ,ןטימ ןטכער ןיא ןגָאלשעגרעביא םיא בָאה ךיא ,ןגיוא
 ןקיּפסױא םאב ןטלאהעג ןיוש ךיז טָאה ּפָאק ןיא םיא אב סייב ,ןערב
 א ,טעטיפע רענעגנולעג א ,עזארפ ענעטָארעג א ,קנאדעג רעַײנ א
 ןפא ןגָארטּפורא טפראדעג רָאנ סע טָאה רע סָאװ ,טרָאװ ןַײפ ,יַײנ
 ,עקשזאריטליפ רעד ןיא ןָאט ץנאלג א סע לָאז ךָאנרעד יידעק ,ריפאפ

 -יימעגלא ףא טסעומשעגכרוד ךיז לסיב א ,טנאקאב ךיז ןבָאה הימ
 -יגנאמ טכוזאב ןבָאה סָאװ ,רעבַײרש יד טנכערעגרעביא ,סעמעט ענ
 ,וועילטאק ,וועיידאפ יװ ,עטמיראב עכלעזא ייז ןשיווצ -- ,קסרַאגָאט
 ,שטיוועקאזאק ,ןיקשילאמ

 .ןָאפעלעט רעד ןסירעגרעביא טָאה סעומש ןכעלטימעג רעזדנוא
 ןיא לָאז םענָאּפ ךעלשטנעמ א זא ,ןעזעג טינ ךיא בָאה ןבעל ןַײמ ףא
 טסילאנרושז רעד .ךעלרעַײפ ןוא ןביוהרעד יוזא ןרעװו עגער ןייא
 ןא סנַײז ןעמ טביול עמאטסימ , ,ןטכיולעגפוא ןוא טנַײשעגפוא טָאה
 -ןעּפ ,רימ יוזאלוו ,קידנסיוו ,ןָאטעג טכאהק א ךיא בָאה-- ,"לקיטרא
 טוא א ןופ ,גנאזעגביול לקערב א ןופ עכמיס-עלָאמ ןרעוו ,ןשטנעמ
 ןיא ךַײלג טסעגראפ ,טגָאזעג סע טָאה רעכלעוו ,רענעי סָאװ ,טרָאװ
 רעשפע ,גנאל רעייז ,גנאל סע טקנעדעג רעבאכעמ רעד רעבָא ,םעד
 ,ןבעל עצנאג סָאד

 "רעביא דיירפ טימ רע טָאה--?רעדנוזאב ןרעדעי ןוא ןעמעלא --
 -ָאמיפעי ללומאס ,ךַײא קנאה ןסיורג א--לבַײרט םעֶניא טגערפעג
 ןענוועלומש עיטעב רעביא טיג .ןעגנולקעגנָא טָאה ריא סָאװ ,שטיוו
 -ֹנָא ריא לעוו'כ .ויטקעלָאק ןצנאג םענופ ןוא רימ ןופ סורג ןסייה א
 ,ווירב א ןבַײרש

 ןופ רעטָאפ רעד ,שטיוװָאמיפעי ליומאס ןעגנולקעג טָאה סָאד --
 ןא רעייז ,רע טָאה-- ,ענוועלומש עיטעב ןרעטעבראטימ רעזדנוא
 ,טרעלקרעד רימ ,רעטגיילעגפוא

 ,ענוועלומש עיטעב :ןעמָאנ רעד טרעדנוװראפ לסיב א ךימ טָאה סע
 ןַײז רעטכָאט יד ךָאד ףראד ,ליומאס זיא עטאט רעד דלאביוו --

 | ?ענוועליומאס
 ןצ זיא יז ןעוו ,ןפורעגנָא ךיז יז טָאה יוזא ,ענוועלומש ,ןיינ --

 רָאפ ךיז יז טלעטש יוזא ןוא ,טעברא רעד ףא ןעמוקעגנָא זדנוא
 ןפור ,וויטקעלָאק םענעגייא םעניא ,רימ רָאנ .טמוק יז ּוװ ,םוטעמוא
 --- ,םישָאדאכ טכא טשרע זדנוא אב טעברא יז ,עיטעב ךעלנייוועג יז
 םענופ עָאנאה עקיטנעק קידנבָאה ,טצעזעגרָאפ ןאמרעגנוי רעד טָאה
 -קעווא ,ביולרוא ןיא יז זיא טציא -- .ריא ןגעוו ןלייצרעד ןוא ןדייר
 עדייב ייז ןלעװ ןטרָאד ןופ ןוא ,עװקסָאמ ןייק עטרעוואכ א וצ ןרָאפעג
 .םאי םוצ ,סעדָא ןייק ןרָאפ
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 -עדעל ןיא טָאנקַאלב א ןעמונעגסיורא לטסעקשיט א ןופ טָאה רע
 ירד םוצ, :טפירשפוא םענעזנַארב א טימ ןוא ךעלעוועט עוועניר
 | "לאטעמ רעקסרַאגָאטינגאמ, גנוטַײצ רעד ןופ גָאטרַאי ןטסקיס

 םוצ ןגָארטעגרעטנוא שטיװָאמיפעי ללומאס זדנוא טָאה סָאד --
 ןעוו .קסרָאגָאטינגאמ ןופ רעדניבנַײא רעטסעב רעד זיא רע .ייליבוי
 א ןכאמ לָאז רע ,ןטעב םיא ןעמ טמוק ,ייליבוי א ןעווארּפ ףראד עמ
 ,ענועידאקרא עיראמ ,ענַײז יורפ יד ןוא ..עקּפאּפ עשירעלטסניק
 א ,עיפאהגָאּפיט א ןופ ןרעטעברא ענעזעוועג א זיא ,עמאמ סעיטעב
 "וטס א ,ןוז א ךָאנ ןבָאה ייז .ןשטנעמ עליווו רעייז .עקטסיפיטַאניל
 .רעכָאב רעקייפ א ,טעטיסרעווינוא רעקסווַָאלדרעװס םענופ טנעד
 ךַײא ךיא לעװ טָא .ייז טימ ןענאקאב ךיז רעייז ךילא עצייא ךיא
 ..ןעניווװ ייז ווו ,ןלָאמסיױא

 ןטרָאד זיא ןוא עכָאּפשימ עצנאג יד סיוא טביול רע יוװ ,םעד טול
 ייז אב זיא רע זא ,רעאשעמ ךיז ךיא ןיב ,ןעמעלא טימ ןדנובעגסיוא
 טגנערב עיטעב ןעמָאנ םעד סָאװ ,סָאד ןוא ,שטנעמ רעשימייה א
 ףורא קידנליוו טינ ךימ טריפ ,טראצ ןוא ךייוו סרעדנוזאב סיורא רע
 | .טבילראפ טינ רעכָאב רעד זיא יצ ,קנאדעג ןפא

 וצ רע טגָאז--,ייז וצ ןעגנילקנָא לָאמאכָאנ ךיא לע טָא --
 שטיווָאמיפעי ליומאס .דיג ןטנכייצעגסיוא ןא ןבָאה טעװ ריא--.רימ
 ,רעניווונילא רעקסרַאגָאטינגאמ רעטלא ןא  זיא

 סָאװ ,ןדירפוצ ןיא רע .טגננילק ןוא לבילרט סָאד ּפָארא טמענ רע
 ,ןעגנילק וצ ץערעט א טָאה רע

 ..ךַײא קיורמואב ךיא סָאװ ,טקידלושטנא ,שטיווָאמיפעי ללומאס --
 ידו רָאנ ןעוועג זיא ןעיטעב ןופ :ןגערפ וצ ןסעגראפ רעלרפ בָאה ךיא
 טינ ךָאנ ןָאק ווירב א ,ָאי ,ונ ..?ךיוא ןיוש ווירב א יצ עמארגעלעט
 ,ךאז א ךָאנ טציא .ןרָאפעגקעװא זיא יז יוװ ,געט ףניפ לקאכאס ,ןַײ
 םיא טלָאװ ריא .טסאג א רימ אב ָאד טציז סע .שטיווָאמיפעי ללומאס
 -וקידאר ?טוג סקירעביא טינ ךיז טליפ ריא .ןַײז קיפליהאב טנָאקעג
 ..טוג רעייז ,טוג ?ךַײא וצ ןייגנַײרא ,ןגעווטסעדנופ  ,רע לָאז רָאנ ?טיל

 -יצ א ךָאנ ראגיצ א ,רעהפוא ןָא טרעכייר שטיוװָאמיפעי ליומאס
 ןיא זיאס שטָאכ ,ןפָא ןָאקלאב םענופ ריט יד זיא ראפרעד ,ראג
 ענירג טימ ןטכָאלפעגמורא טכידעג זיא ןָאקלאב רעד .טניוװ א ןסיורד
 ןרעכעה םענופ ןָאקלאב םוצ זיב ,ךייה רעד ןיא ךיז ןעיצ ייז ,ךעלטיוש
 יד  ,לעֶיציִפָא ץנאג שטיווָאמיפעי ליומאס ךימ טָאה טנגעגאב .קָאטש
 עכעלטפאשלעזעג א יװ ןעמונעגפוא רע טָאה עיצקאדער ןופ עטיב
 ,ךעַײלש טינ ןיא יז ןליפסיוא טינ סָאװ ,גנוטכילפראפ א  ,גנודָאלנָא

 דלאב רימ ןלעוװ ,ףליהוצ ךַײא ןעמוק ןטעבעג ךימ טָאה עמ --
 ףראד ךיא סָאװ ןוא ןעז טפראד ריא סָאװ ,םארגָארּפ א ןטעבראסיוא
 רענעפָא רעד אב קידנעייטש ,רימ וצ רע טדער יוזא -- ,זזַײװ ךַײא
 --.ךיור ןליונק ןסיורד ןיא קידנזַאלסיױרא ןוא ןָאקלאב םענופ ריט
 ךיא ףראד רעגייזא ייווצ ,טנוזעג ןצנאגניא טינ טציא דָארג ןיב ךיא
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 ןלעװ רימ רָאנ ..טילוקידאר ..קינילקילַאּפ ןיא רעטקָאד םאב ןַײז
 ..טָאטש רעד רעביא ןייגכרוד ךיז רימ ןלעוװ ץלא ןופ רעירפ .ןזַײװאב

 טינ ךַײא ךיא לי ,עירבאה-וואקעב טינ טַײז ריא דלאביוו --
 יּפָא רעשפע ןלעװ רימ--- .םיא וצ ןָא ךיז ךיא ףור -- ,ןַײז ךעירטאמ
 ?לָאמשרעדנא ןא ףא ריצאּפש רעזדנוא ןגייל

 -עב לסיב א ןיוש ךיז ליפ ךיא .טינ ןעמ ףראד ןגיײלּפָא ,ןיינ --
 ירא רעד ףא ןייגסיורא עליימעב ךיא לעװ ךָאװ עקידנעמוק יד .רעס
 ןזַײװ ךַיײא לעוו'כ .ןייגמורא רעסעב ,ןגיל זיא ץלא ןופ רעגרע .טעב
 -ןימָאק עטשרע יד לָאמקנעד םעד ,עבמאד יד ,עקטאלאּפ עטשרע יד
 ,ןטסיג

 ..ןעזעג ןיוש ךיא בָאה ץלא סָאד רָאנ .קנאד א --
 ךַײלא טריסערעטניא עשז סָאװ ?ןעז וצ ןזיוואב ןיוש טָאה ריא --

 ?קסרָאגָאטינגאמ ןיא זדנוא אב
 ,ןשטנעמ טימ ךיז ןענאקאב ,קינייװניא ןופ טָאטש יד ןעז ליוו/כ --

 ,רעבַײרש רעשידַיי א ןיב ךיא
 א ךיז טזַײװאב'ס ,ןָא לָאמאכָאנ ךימ טקוק שטיווָאמיפעי ליומאס

 | ,ןפיל יד ףא לכיימש רעטרעדנווװוראפ
 ילסור .רעבַײרש ןשידקי ןייק ןעזעגו טינ ןיוש ךיא בָאה טַײצ א --

 --עשידִיי ,טָאטש ןיא טפָא רעהא ןעמוק רעבַײרש עשישאווושט ,עש
 טינ ךָאנ ָאד זיא ,קסרָאגָאטינגאמ טייטש סע טניז זא ,טכוד רימ .טינ
 ,רעבַײרש רעשידַיי ןייק ןעוועג

 -אב ןיא--םיא ךיא טכיראפ--- ,יוזא ןצנאגניא טינ זיא סע --
 ,עניארקוא ,עװקסָאמ ןופ סעיצאגעלעד עשירעבַײרש יד ןופ דנאטש
 ילרׂש אזא ןוא ,רעבַײרש עשידִיי ןעוועג ךיוא ןענַײז דנאלסורסַײװ
 יינגאמ ןגעוו גנולייצרעד א ןבירשעגנָא טָאה ,ןאהאק עילע יװ ,רעב
 ,קסרָאגָאט

 ןטַײצ ענַײמ ראפ-- סלאפנדעי ?ןעוװעג סָאד זיא ןעוו רעבָא --
 -ָאמיפעי לֵיומאס -- .עמָאכלימ בײהנָא ןופ ָאד ןיוש ןיווװ ךיא ןוא ,טינ
 ןוא ןאוויד ןפא רימ ןציז עדייב ,סָאריּפאּפ םעַײנ א טרעכייראפ שטיוו
 ,ךיוֵר םעד ןעגניל'ש

 ןטרָאד ןוא-- ,רימ רע טלייצרעד -- ,ןליוּפ ןופ ןיילא ןיב ךיא --
 ןיב ךיא .טנעקעג ךימ ןבָאה ךאס א ןוא ,רעבַײרש טנעקעג ךיא בָאה
 יװָאט יד ןשיווצ ןקוקנַײרא ביל בָאה ךיא רָאנ ,רעדניבנַײא ןא עקאט
 ,םירבאכעמ יד ןופ ןטפירשפוא טימ טאהעג ךיא בָאה רעכיב ליפ ,ןעל
 ךיוא ךיא בָאה טציא ,קעטָאילביב 'עסיורג א רימ אב ןעוועג זיא סע
 -רעבייא יד .עפאש-רעכיב רעד וצ וצ ךימ טריפ רע --- ,רעכיב עשידִיי
 -עטיל רעשינכעט ,רעכיבנרעל טימ טלופראפ ןענַײז סעצילַאּפ עטש
 ,ןלאנרושז ,רוטאר

 רעד ףא רע טזַײװ-- ,סנַײמ זיא טָא ןוא .סנוז םעד זיא סָאד --
 עכלעוו ,רעכיב עשידיי טימ ןעמונראפ זיא סָאװ ,עצילַאּפ רעטשרעטנוא
 ,ןרָאי עטצעל יד ןענישרעד ןענַײז

 -ַאּפ ייווצ .סעיטעב--עפאשירעכיב א ךָאנ טייטש רעמיצ םעניא
 עטקאּפמָאק-- עיזעָאּפ טימ טלופראפ ןענַײז עפאש רעד ןופ סעציל
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 עסיורג טימ ,עניילק ןוא עניד וװָארסַָאד ,ןעגנולמאז-רעדיל סעגנערעש
 ,רעטעלבראש יד ףא סרָאטװא יד ןופ ןטערטרַאּפ

 ייוצ יד) טימ עריד רעד ןיא םורא רעסעב לסיב א ךיז קוק ךיא
 ןוא לדיימ גנוי א :טנגוי ָאד טקיטלעוװעג/ס זא ,ליפרעד ןוא ןרעמיצ
 ןיא ןיא רענייא--ָאטינ טציא ןענַײז רעדניק יד .רעכָאב רעגנוי א
 טימ טמעטע בוטש יד רעבָא ,סעדָא ןיא -- עטייווצ יד ,קסוװָאלדרעוװס
 עפאשירעכיב סעיטעב ףא .ןלעטנאג ,סעקטעקארילַאבטעקסאב  ,ייז
 ,טערטרָאּפ רעקיבראפ א סנינעסעי טייטש

 "אפ ןסיורג א דָאלפוש א ןופ סיורא טמענ שטיווָאמיפעי ליומאס
 רימ טמוק סָאװראפ ,ךיא טכארט ,םעליולעשעניוביר .םָאבלא-ןעילימ
 ךיא רָאנ יו ,סעלסענ ענַײמ סייב ןרָאי לפיוו ןיוש ?שינעמוקּפָא אזא
 ,םָאבלא אזא טימ דעבאכעמ ךימ ןעמ זיא ,בוטש א ןיא ןַײרא םוק
 -עווש יד רעװ ,רעגיווש יד זיא סע רעװ ,ןרעלקרעד רימ טמענ עמ
 ןיא טלדגיוװש סע ,סרעטעפ יד ןוא סעמומ יד רימ טזילוװאב עמ ,ןרעג
 זיא ייז ןעקנעדעגראפ סָאװ ,ןרוגיפ עטנאקאבמוא יד ןופ ןגיוא יד
 ןיפעג ךיא .טניולאב ךיוא ךיא רעװ לָאמ סעדעי רעבָא ..ךעַײש טינ
 ןא ףא יװ ,ּפָא טור גיוא סָאד עכלעוו ףא ,רעמענעּפ ילרד-ייווצ א
 ןַײא ךיז ןצירק ייז ,טינ ןיוש ןעמ טסעגראפ ייז .דליב שילרעטסיוא
 ,ןרָאקיז ןיא

 ןיא טסאפעגנַײא קידנעעזרעד ,ןגינעגראפ טאהעג ךיא בָאה טציא
 סעיטעב רעטעלב יד ןשיװצ ןגיל יוזא טאלג רעדָא טאלב-םָאבלא ןא
 ןעמונענּפָארא זיא עיטעב ּוװ ,עיפארגָאטָאפ א זיא טָא ,טערטרָאּפ א
 קילדנעצ א ןשיװצ ,רעטנעצ ןיא ,שיט םאב טציז יז .וויטקא ריא טימ
 ,ריא וצ טיירדעגסיוא ןענַײז רעמענעּפ יד ,ןגרולאטעמ--- םירעכָאב
 א יװ ,ןיילק סיוא יז טעז ערוועכ עקיצײלּפטײרב ,עכיוה יד ןשיװצ
 --לדיימ א ,?ענוואלג, יד ָאד זיא יז זא ,ןעמ טליפ ךָאדו ןוא ,דניק
 .ךיוא םענעי ראפ ןוא ךיז ראפ ןייטשאב טעװ סָאװ ,ליאכ-סעשייא ןא
 רָאה עמסאּפ א ,ליומ םעניא ךעלדנייצ עסַײװ עטסעפ יד ךיז ןעעז סע
 שיגרענע יז טָאה ,םיא טלעטשראפ ןוא ןרעטש ןפא ןלאפעגּפָארא זיא
 רימ וצ יז טכאל טָא .רָאה יד ןעמענוצקעווא טנאה יד ןגָארטעגוצ
 -מיא אזא זיא רעטכעלעג רעד ןוא .עיפארגָאטָאפ רעטייווצ א ןופ
 םיא רעה ךיא ,טכודזס זא ,רעקיצראה ןוא רעראבלטימוא ,רעקידטעּפ
 ,םָאבלא ןעמוטש םענופ

 ללומאס רימ וצ ןָא ךיז טפור-- ,ןרָאפעגקעווא זיא רעטכַאט יד --
 ,רוטארעטיל ןגעוו ןָאטעג דער א ךַײא טימ טלָאװ יז--- ,שטיוװָאמיפעי
 ןעמעלא ֹוצ ,יז ןעק ןעמעלא  ,טלייצרעד ךאס א לאלכיב ךַײא טלָאװ יז
 עיטעב, ןוא ?ענוועלומש ןעיטעבע רָאנ טסייוו עמ .טירטוצ א יז טָאה
 -סאּפ ןיא ןבירשראפ זיא יז יוװ ,יוזא ןפור ךיז ליוו יז .?ענוועלומש
 ,טרָאּפ

 -קיד א ריט רעד ןיא ךיז טזַײװאב טנאה ןיא לשיוק שּפיה א טימ
 ןוא סעיכ לסיב סָאד ןוא ,ּפָא םיוק טמעטָא יז .יורפ ערעטלע עכעל
 -וצסיוא טיירג ןיוש יז זיא ,ןבילבראפ ריא אב זיא סע סָאװ ,ךעיוק
 בילוצ רעבָא .בוטש יד טרעכייראפ יוזא טָאה רעכלעוו ,ןאמ םוצ ןזָאל

205 1208 



 ,עליטש א רָאנ יז טכאמ ,טעזרעד| יז סָאװ ,ןיושְראּפ ןדמערפ םעד
 ;גנוקרעמאב עכייוו

 טלאה ךָאנרעד -- ...טרעכיירעגנָא זדנוא אב ,ךיז טכוד ,זיא סע --
 סָאװ ,סָאד ךיק ןיא קעווא לעטש א טוט ,סיוא טיג ,ןגעווטסעדנופ ,יז |

 --:עקסעילּפ א טנעה עטַײרפאב יד טלמ טיג ןוא ,טכארבעג טָאה יז
 !ןעקּפיּפ סע ןעמ ןָאק לפיוו ,דלאזוג

 ןוא -- .שטיווָאמיפעי ליומאס יז טפור -- ,ךיז ןעקאב ,לרימ ,ייג --
 סָאװ ,רעד !טקישעג זדנוא וצ רעוואכ םעד טָאה סע רעװ ,טסייוו וד
 ,רָאטקאדער םעד טציא טַײבראפ

 .ןצ ךיא ביג-- ,רעטכָאט רעַײא טביולעג רעייז טָאה רע --
 -אקרא !עיראמ אב ןקאב יד---...ריא ךָאנ סיוא ךָאד טייג רע --

 ,סעכאנ ןופ רָאנ ,ץיה ןופ רָאנ טינ טיור ןיוש טציא ןענַײז ןענוועיד
 -ראפ טיגרָאג ךָאנ רעטלע רעד ףא ןבָאה טָאװ ,ןגיוא ענייש עיורג יד
 -עג יוװ ,ןעקנופ עקיטכיל ךאס א טימ ןעלקניפ ,טנגוי רעד ןופ ןריול
 יו ---,דניק ריא ןגעו סטוג טדער עמ ןעוו ,ןעמאמ א אב ךעלנייוו
 ןיא ,עיצקאדער ןיא ייז אב ןזיוואב ךיז טָאה עיטעב רעודנוא רָאנ
 ...רעבָא .ריא וצ ןטָאזעגוצ ןרָאװעג רע

 רעייז שטיוװָאמיפעי לַױמאס טָאה--,טינ ַָאד ךיז שימ ףךיא --
 ןעגנירדסיורא טנַאקעג ןעמ טָאה ןופרעד ןוא ,ןָאטעג גָאז א קילַײא
 רעכעלטנרָא ןא זיא רע זא ,רָאנ סייוו ךיא---.ָאי ךיז טשימ רע זא
 ...רעקיייפ א ,רעכָאב

 ?םיא ןגעק סעּפע ,עלילָאכ ,בָאה ךיא --
 ןעמ טָאה גנולק ןקיזָאד ןפא .ןָאפעלעט רעד טגנילק זיוהריפ ןיא

 שטיװָאמיפעי ליומאס .ןוז רעד ,קסווָאלדרעװס ןופ זיא'ס .טראוועג
 רעבָא ,רעטָאפ רעד זיא רע ,עריוכב יד טמוק םיא--לבַײרט סָאד טמענ
 ןופ .ןגָאז וצ יז טָאה עטכידעג עטכער סָאד .טלירג ןיוש טייטש לרימ
 ןו רעד זא ,ךיז ךיא סיורעד סרעפטנע ןוא סעגארפיױָאפעלעט יד
 -ינאקירעמוז יד) סייב ,טציא זיא ,ידאנעג טפור עמ ןכלעוו ,רערעייז
 רעקסווָאלדרעװס רעד ןיא ןטעברא שעדיוכ א ףא ןעמוקעגנָא ,ןלוק
 א רע טָאה טנַײה ןוא ,טערושזעד רע טָאה טכאנ עקירָאֿפ .עיצילימ
 טָאה סָאװ ,דניקרעטסעוש ןטימ טלענק ןוא רע טציז ,גָאט ןעילרפ
 קסווָאלדרעװס ןיא זא ,ךיז ךיא סיוורעד ךָאנ .עימיכ ףא ןעמאזקע ןא
 טכאמראפ ןעמ טָאה ,טסע ידאגעג וו ,עװָאלָאטס יד זא ןוא ,טנגער
 ,טנַאמער ףא

 ןיא ןַײרא טַײרש --!עװָאלָאטס ןייק טינ טָאה עיצילימ יד --
 .?ןרענָאלצילימ יד ןסע ּוװ ,ךיז סיוורעד -- .לרימ לבַײרט

 לרימ טגָאז --!עיצילימ ןיא --ןלאפעגנילא רָאג םיא זיא סָאװ --
 טלָאװעג םיא טלָאװ ךיא--.ןוז ןטימ ךערּפשעג ןכָאנ עטלמוטעצ א
 ןטימ ןוא לפַײפ ןטימ קסווָאלדרעװס רעביא םורא טייג רע יװ ,ןעז
 .ךעײּפש

 -סיוא טמענ ןוא שיט םוצ רעדיוו ךיז טצעז שטיווָאמיפעי ללומאס
 ןוא סעיסרוקסקע רעקסרָאגָאטינגאמ ענַײמ ןופ םארגָארּפ יד ןטעברא
 -לק ןָא ןפערט ןוא ךוב-ןָאפעלעט םעד ןרעטעלב רימ ,ןטפאשטנאקאב
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 -ָאטינגאמ עטלא ןופ ןעמענ-עילימאפ רָאּפ א ףא לטַײז ןדעי ףא טאמ
 רעמונ .טנאקאב ןשטיוװָאמיפעי לַיומאס ןענַײז ךאס א .םיוושיוט רעקסרָאג
 ןענָאפעלעט יד טָאנקָאלב ןיא ןבַײרשראפ רימ רע טסייה רעמונ ךָאנ
 טימ ןענאקאב ךיז ,גנוניימ ןַײז טיול ,ףראד ךיא סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ
 ,טעװעגיּפשעגנָא טכידעג ןכיגניא רימ אב טרעװ טָאנקַאלב רעד ,ייז
 ,ךוביזָאפעלעט רעד ןיילא יו

 ךיא וט--?ןבַײלקּפָא רעגנערטש לסיב א רימ ןלעוװו רעשפע --
 ,טעב א רעכיז טינ

 --?ןַײז ןצ ליפיוא אב ןוַײװאב סע ייז ןלעװ ןעװ ,עקאט --
 -אב ןיוש ןענַײז ןגיוא עיורג עריא ,לרימ רימ ראפ ןַײא ךיז טלעטש
 עקיכעלַײק ןפראד טעװ סָאװ ,רימ ףא סענַאמכאר טימ לופ סנטַײצ
 ,בוטש וצ בוטִׁש ןופ ןפיולמורא ןסעלסעמ

 רעדעי ןוא ,סעילימאפ ענעבירשראפ יד ךייה רעד ןיא ןעייל ךיא
 א ףא טלָאװ עמ יװ ,טכארטאב יונעג יוזא טרעוװ ןעמָאנ-עילימאפ
 עימערפ א ןשטנעמ םעד טמוק'ס יצ ,טלדנאהאב םָאקוואז ןופ גנוציז
 ,טיג רעדָא

 ןטימ שטיװָאמיפעי ליומאס טלטַײט -- ,ןקעמסיוא ריא טגעמ  םיא --

 ןייק טינ טנאה ןיא טמענ רע -- ,טָאנקָאלב ןיא ערוש א ףא רעגניפ

 !טעזאג
 לרימ טפור--- ,ןקעמסיוא ןדָאש ןסיורג ןָא ךיוא ןעמ געמ םעד --

 ראפ רָאנ ןבעל סָאװ ,ןשטנעמ טנַײפ בָאה'כ -- .עילימאפ עטייווצ א ןָא
 ,טניימ ןוא שעדיוכ א לרענעצ ,א ןעמאמ רעטלא רעד טקיש רע .ךיז
 ,ךעלקילג טימרעד יז טכאמ רע זא

 "אראפ ןרָאװעג טינ ריש ,רעינעשזניא רעטוג א רעבָא זיא רע --

 ,םענעי ראפ סוכז א שטיוװָאמיפעי ללומאס טניפעג-- ,טאערואל א ןרָאי
 ,טוג עדאווא זיא טאערואל א ,טוג זיא---רעינעשזניא רעטוג א --

 ךַײא ןריסערעטניא רעשפע יצ ..טסלָאגע ןא טרָאפ זיא רע ביוא רעבָא
 ,ךיא גָאז רעמָאט ,ליפ ךיא ןוא ,לרימ ךימ טגערפ --?ךיוא ןטסלָאגע
 עריא ןיא ךאס א רעייז ךיא רילראפ ,ךימ טריסערעטניא סע זא

 ,ןגיוא
 ןוא ןאמ ןשיװצ סעיידעקולכ עקינייא ןוא גנולדנאהאב רעד ךָאנ

 אב טבַײלב ,ןשטנעמ םענעי רעדָא םעד ןופ גנוצאשּפָא רעד ןיא בַײװ

 אב יידעק זא ,סעילימאפ ליפיוזא ערָאהנַײא ןייק טימ לטעצ א רימ

 ףָאס ןזיב קסרָאגָאטינגאמ ןיא ןצעזאב ךיז ךיא ףֶראה ,ןַײז וצ ןעמעלא

 ,םעליוא םעד ךרוד לָאמארעדיוו רימ ןּפיז ירד עלא .ןבעל ןַײמ ןופ
 ןיא סיר א זיא ,ןקעמוצסיוא סיוא טמוק סע סָאװ ,ןעמָאנ רעדעי ןוא

 -יגגאמ ןופ רעיוב עטשרע ,ןענארעטעוו ,ןדלעה ,ןטאערואל :ןצראה

 ,קסרָאגָאט
 ןעמעוו וצ ,ןבייהנָא ןעמעוו ןופ ,ןָאט טכארט א רימָאל טציא --

 -ראפ ךַײא אב ןרעװ טינ גָאט רעקיטנַײה ןיוש לָאז סע ,ןעגנילקנָא

 ךיז טזָאל ןוא דיג ןַײמ שיט ןופ ףוא שיגרענע ךיז טבייה -- ,ןלאפ

 ,ןָאפעלעט םוצ ןייג
 .ןבייהוצנָא ןעמעוו ןופ בָאה ךיא -- ,םיא ךיא טעב-- ,טציז --
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 ?ןעמעוו ןופ --
 ,ךַלא ןופ --
 .טלהנגעלראפ ןיא שטיוװָאמיפעי ליומאס זיא --!רימ ןופ רָאג --
 יד ףא קעווא ךיז ןצעז ןוא ןָאקלאב ןפא סיורא עדייב| ןעייג רימ

 סָאד ןיא זיוה סָאד .ןטרָאד ןעייטש סָאװ ,ןלוטש ענעטכַאלפעג ייווצ
 רעד עכלעוו טימ ,ךעלטיוש ענירג יד ךרוד ןוא ,סאג רעד ףא עטסקע
 ,ץאלּפ ַײרפ קיטש א ןענאדנופ ךיז טעז ,טבעוועגמורא זיא ןָאקלאב
 ןפראד טינ ןעמ טעוװ ָאד .ןעיובראפ ןכיגניא עמאטסימ טצוװ עמ סָאװ
 -ראפ ןטָארטעגנַײא רָאנ טעז עמ ,לטסוק א עליפא ןעוװעשטרַאקסיוא
 טצלירג ןוא טגנילק ,ץאלּפ םעד רעטניהא ,רעֶטַײװ ןוא ,זָארג טקלעוו
 -ָאטשסיױרג טשרעה ןטרָאד ,ןסובָאטוװא ןפיול סע ,ַײװמארט רעד ןיוש
 ןופ לארטסיגאמ עטסערג יד ןָא טרָאד ךיז טבייה סע ,למוט רעשיט
 ,טקעּפסַארּפ-ןינעל רעד-- טָאטש

 -נוא רימ טגָאז .טַײצ ךאס א ןעמענראפ טעװ ןלייצרעד ץלא --
 א טימ שטיווָאמיפעי ליומאס טבַײרטראפ -- ,ןבייהנָא סָאװ ןופ ,רעט
 ,רימ ףא ךַײלג ךיז טגָארט סָאװ ,ךיור םעד טנאה

 "אכ רעַײא ןופ ,ןגָאז רימָאל ,ונ .טליו ריא סָאװ ןופ ןָא טבייה --
 סע .סענעסאכ ןבַײרשאב ןצ ביל ןבָאה רעבַײרש .ןעלרימ טימ ענעס
 ."סכעליירפ , א וצ וצ טמוק עמ ןעוו ,ןעּפ יד ןטעברא רעקיסַללפ טמענ

 טפיולראפ סכעליירפ םעד שטָאכ ,סכעליירפ א ןַײז לָאז ,טוג --
 בַײװ עטשרע סָאד ...סקירעיורט רעייז ,סקירעיורט געוו םעד לָאמטּפָא
 ןיא טזָאלעגרעביא עמָאכלימ רעד ראפ ךיא בָאה דניק ןיילק א טימ
 -שרעדנא ןא םעד  ןגעוו ןֹוא ,ךיז ראפ עטכישעג א זיא סָאד ...ןלױּפ
 ןעמ טָאה ,דנאבראפנטאר ןיא ןליױּפ ןופ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ...לָאמ
 -ארגָאּפיט רעווַאקראכ א ןיא ,ןטרָאד ןוא ,ווָאקראכ ןייק טקישעג ךימ
 טָאה שטיוװָאמיפעי ליומאס-- ,ריא טימ טנעקאב ךיז ךיא בָאה ,עיפ
 ןיא לרימ ּױװ ,ךיק רעד ןופ רעטצנעפ םוצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא
 -ןימָאק עוויטקא ןא ןעוועג זיא יז -- .טעברא ריא ןיא ןָאטראפ ןעוועג
 רעד ןיא ןעגנולמאזראפ ףא .טסינומָאק רעשיליוּפ א ךיא ,עקטסיג
 ןבָאה טבעלעג .סיורא טערט יז ןוא ,סיורא ךיא טערט עיפארגָאּפיט
 רָאנ ,גָאטאב רָאנ טינ ךיז ןעמ טנגעגאב ,גנוניווונעמאזוצ א ןיא רימ
 לרימ ,סאג רעקסמוס ףא ןריצאּפש לָאמא רימ ןעייג .טנװַא ןיא ךיוא
 -עג טלָאװ ךעליוה סרעלאוואק םעד רָאנ ,קידעשַאקשינ ןָאטעגנָא זיא
 ןייק ןָא טינ ךיא ביג סָאװראפ ,ךימ יז טגערפ ,.רענעש ןַײז טגעמ
 ןעמוקעג ךָאד ןיב ךיא ,ןפלעה רימ לָאז עמ ,םָאקוואז ןיא גנודלעמ
 ךיא בָאה גנודלעמ ןייק .זיולב ןוא ליוה דנאל רעדנא ןא ןופ ןפיול וצ
 -רעטנוא רימ ןעמ טָאה ַײמ ןטשרע םוצ רעבָא ,טגנאלרעד טינ עקאט
 ..גוצנֲא ןא ףא ,עריוכס--ענַָאטאמ א ןגָארטעג

 לאלכיב קוק ךיא סָאװראפ ,ןרעסומ ןעמונעג ךימ יז טָאה רעטַײװ
 ךיא רעכייר סָאװראפ .שטנעמ רעגנוי א ךָאד ןיב ךיא .ךיז ףא קיצניוװ
 ךָאד יז טליפ ,טרעסומ עכעשטאי א זא ,לאלקאה .סע ךיא יװ ,רעמ
 ענעסאכ ןבָאה רימ ,רעציקעב .טכער םעד ףא טָאה יז זא ,עמאטסימ
 .עמָאכלימ יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה םורא םישָאדאכ רַאּפ א ןיא .טאהעג
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 -עב-- רעדניק עדייב .קסרָאגָאטינגאמ ןייק טרַיוקאווע ךיז ןבָאה רימ
 זיא עקטסילאנרושז יד .רעקסרָאגָאטינגאמ ןענַײז-- ידאנעג ןוא עיט
 עדייב רָאנ ,טנעדוטס םענופ רעירפ רָאי ףניפ טימ ןרָאװעג .ןריובעג
 ,עמָאכלימ רעד ךָאנ ןיוש

 ןופ סָאריּפאּפ םעַײנ א טרעכיירעגוצ טָאה שטיװָאמיפעי ליומאס
 ,טרעּכיײרעגסיױא טשרָאקַא טָאה רע סָאװ ,םעד

 ןגָארטרעד ךיז טָאה--,בוטש ןיא סנייצלא טייג ךיור רעד --
 --,ךַײא טעב'כ ריש רעד טרָאפ זיא לפיוו --- .ךיק רעד ןופ לָאק סלרימ
 טדנעוועג ךיז ןוא רעטצנעפ-ךיק ןופ ּפָאק םעד טקורעגסיורא יז טָאה
 וצ עגושעמ ךָאד זיא סע .ןרעכייר טינ לימיוזאו םיא טזָאל -- ,רימ וצ
 !ןרעװ

 לעװ ,לרימ ,ךָאנרעד ןוא ,סָאריּפאּפ םעד ןקידנע רָאנ לעװ ךיא --
 -יפעי ליומאס טָאה--- ,לקעּפ םוצ ןרירוצ טינ ךיז ָאש עצנאג א ךיא
 רעד) ךָאנ--,טצעזעגרָאפ רע טָאה -- ,ונ--.טגָאזעגוצ ריא שטיוװַאמ
 -עגנָא ןבָאה ןשטנעמ .ןצראה ןפא רעכעליירפ ןרָאװעג זיא עמַאכלימ
 -אט יד ,"סעקשטָאטראק, יד ןפאשענּפָא טָאה עמ ,רעסעב ןבעל ןביוה
 עקפאד ךיז טָאה עפוג רימ ראפ רָאנ ,טסליװ וד לפיוו ףיוק ,סענָאל
 קעװא זיא לרימ ,רעדניק עניילק ייווצ ,טַײצ ערעווש א טקורעגנָא
 טינ ןיא רעדניבנַײא ןא .קיצניװ ןידראפ ךיא ןוא .טעברא רעד ןופ
 -מָאק ןשיגרולאטעמ ןפא ןעמוקנָא ןסָאלשאב ךיא בָאה .גרולאטעמ ןייק
 לגיצ עװָאסאניד ןוא ענטָאמאש יד טכאמ עמ ּוװ ,ךעצ םעניא ,טאניב
 ,ךַײלג דלָאג טימ ןענַײז לגיצ עכלעזא .סנוויוא-ךעטראמ יד ראפ
 טריפעגנַײרא ייז ןעמ טָאה ,ךעצ םעד טיובעגסיוא טָאה עמ רעדייא
 טעברא יד .עטוילאוו טימ לגיצ ןדעי ראפ טלָאצעג ןוא דנאלסיוא ןופ
 רעד רעבָא טָאה .טוג ןעמ טנידראפ ןענידראפ רָאנ ,ערעווש א זיא
 ,רעטנאקאב רעטוג א רענַײמ עקפאד ,ךעצילגיצ םענופ קינלאשטאנ
 ,ןעמענ וצ ךימ טלקנעוװקעג ךיז

 וצ ןפורעגנָא ךיז רע טָאה-- ,רעדניבנַײא ןא ךָאד טַײז ריא --
 ריא !קישטשװָאמרָאפ א ןרעװ םעצולּפ ריא טעװ עַׂשז יוזאלוו--- ,רימי
 ,ןעמעשראפ ךימ ןוא ךיז טעוֶו

 טינ זיא עריוט יד -- ,ךיא רעפטנע -- ,ןענרעלסיוא ךיז לעוו'כ --
 בָאה ץיה ןייק ראפ רָאנ ,ךעצ רעסייה א זיא'ס ,סעמע .עסיורג אזא
 ,עריומ טינ ךיא

 רעטכָאט יד זיב ,רָאי ףלע ךעצ םעד טָא ןיא טעבראעגּפָא בָאה ךיא
 ןביוהעגנָא ,ןענרעל ןעמוקעגנָא זיא ןוז רעד ,ןטעברא ןעמונעג טָאה
 "ורד רעד ןיא ןָאטעג יצ א רעדיוו ךימ טָאה ןאד .עידנעּפיטס ןגירק
 ,ךיוא רעטלע ןרָאװעג עקאט זיא עמ ןוא .ךעלכיב ןדניבנילא ילרעק
 -סיורא ןַײּפ רעייז ךימ טָאה עמ .סיוא טגָאנ סנוויוא יד אב ץיה יד
 ךיא ןוא .סענָאטאמ טימ ,סעטָאמארג טימ .ךעצ ןסייה םענופ טיילגאב
 רע) ןשטיװָאּפיליפ ירעלאוו קינלאשטאנ םוצ ןָאטעג גָאז א ןאד בָאה
 : :(לווייפ ןסייהעג טָאה עטאט ןַײז ןוא ,לוולעוו טסייה

 ..?שטיװָאּפיליפ ירעלאוו ,טמעשראפ טינ ךַײא בָאה ךיא --
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 טָאה ,עטכישעג ןַײז רימ טלייצרעד שטיװָאמיפעי ללומאס ןאמזלָאק
 -דנוא וצ טקנוּפ ןוא .שיט םוצ ןטיירגוצ ןזיוואב ןיוש לַײװרעד| .לרימ
 טשטייגקעג זיא רע .ןקָאז רעפיט א---טסאג א ןַײרא טמוק עדוס רעז
 רע ןיא לָאמא .ןרעטיצ טנעה יד ,קידרעסאוו ןגיוא יד ,ןגיובעג ןוא
 -רע רעד ןעוועג רע זיא ךָאנרעד ,רעקיײטּפא ןא לעמָאה ןיא ןעוועג
 רע זיא ,רעטלע רעד ףא ,טציא .קסרָאגָאטינגאמ ןיא רעקײטּפא רעטש
 ,ןכדאש א ןרָאװעג

 -דנילב יד טימ ךיללג רע טָאה -- ?ןאמרעגנוי רעד זיא ןענאוונופ ---
 ןעמונעג ךיז ןוא סעשָאדאכ-םענָאּפ א יװ טקרעמאב ךימ ןגיוא עכעל
 -ָאטינגאמ ןופ עונצ עשידִיי ןיק טינ ךיא ףראד יצ ,ןגערפכָאנ
 ,קסרָאג

 -נלרא םיא לרימ טָאה-- ,עװקסָאמ ןיא עונצ א ןיוש טָאה רֹע --
 ,רעיוא ןיא ןעלרשעג

 םעד רעקשטיטלא רעד טקוקאב--!ץלא סָאד זיא ןעמעוו ראפ --
 םעד| סלא ,ןָא םיא טסיג עמ ןעוו ,ךָאנרעד ןוא ,םילָאכַײמ יד טימ שיט
 ;טַײז א ןיא ,סָאק םעד ,ּפָא םיא רע טקור ,רעכעב ןטשרע םעד ,ןטסטלע
 ,בלאה זיב רָאנ ןסָאגעגנָא טָאה עמ

 ,רע טגָאז -- ,עלופ רעדָא ,טינרָאג רעדָא קנירט ךיא --
 רָאי קיצרעפ טימ זא ,םעד ןגעװו טכארט ןוא םיא ףא קוק ךיא

 ןעועג סיועג שטנעמ רערעטלע ןא קסרָאגָאטינגאמ ןיא ןיא קירוצ
 םוצ ,ּפעטס ןטנערבעגסיוא םעניא ,ָאד ךיז טָאה רעװ .טסלהנטלעז א
 ןסאג יד ףא ןעמ טעז טציא !טנגוי טינ ביוא ,טצעזאב ןטשרע םעלא
 יוזא ,גנוי ןביללב ןענָאק ןלָאז ןשטנעמ ןעוו .טַײל עטלא רָאג ,עטלא
 ..!טיובעגסיוא ןבָאה ייז עכלעוו ,טעטש יד יו

 רימ ןיא ,קסרָאגָאטינגאמ ןופ םייחא ךיז ןרעקמוא ןכָאנ ,ןכיגניא
 טָאנקָאלב רעלארוא ןַײמ ןופ עלעטַײז א ףא ןכאמ וצ ןעמוקעגסיוא
 טימ קסרָאגָאטינגאמ ןופ ווירב א ןגָארקעג , .טפירשוצ ןקירעיורט א
 עקידרע;ירפ יד ףא ."קינטוג .נ .וו ןברָאטשעג זיא'ס זא ,עלדעי רעד
 טימ שינעגעגאב ןַײמ ןבירשראפ !יא טָאנקָאלב ןיא ךעלטעלב
 | ,םיא

 טנַײה ךיז ןעיצ ןכיור עקירילָאקנדײשראפ רעקסרָאגָאטינגאמ יד.
 ,ךייה רעד ןיא ,לאקיטרעוו-- קירטש ענעטכָאלפעג יו יוזא ,למיה םוצ
 ,טניוו ןייק ָאטינ זיא סע .ןטַײז יד ןיא ךיז קידנדנעװּפָא טינ טאמיק
 א--.טרעווילגראפ יוװ יוזא זיא גערב ןקניל ןפא טפול עסייה יד ןוא
 רעד רעביא ןוא למיה ןרעביא ךיז טיירּפש עסאמ ערעווש ,עטכידעג
 ,טכוד סע ,ןגער א ןייג ןָא לָאמאטימ טבייה ,ליופ ,יוזא ליטש ןוא .דרע
 רעד ןיא ףוא ןצילב ןכיור יד .ךיור סנקלָאװ יד ןענעגער סָאד זא
 .ןָא רעדיװ ךיז ןדניצ ןוא ךיז ןשעל ,טינעז רעייז ןיא ,ךייה

 בָארעדראג ןטסוּפ ןיא רעביא ךיא זָאל טוה ענעיורטש עסאנ יד
 -"זיטעמ, םענופ רָאטקעריד םוצ ,קָאטש ןטייווצ ןפא ףוא ךיז בייה ןוא
 רימ ןבָאה ןָאפעלעט ןכרוד .ןקינטוג שטיװָאמואנ ןימאינעוו דָאװאז
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 ןוא ,רעגייזא ףלע ןעמענפוא ךימ טעװ רע זא ,טדערעגפיונוצ ךיז

 ילבאק ןַײז ןופ ריט ענעבמעד עכיוה ידו טנפעעג ךיז טָאה ףלע טקנוּפ

 .ןַײרא ןיב ךיא ןוא ,סיורא זיא רָאטקעריד ןופ ףליהעג רעד .טענ

 ּפָאק ןפא רָאה עסַײװ ערעטיש טימ ןאמ ןטלא ןא ןעזרעד בָאה'כ

 -עג רעטשרע רעד ןוא ,ןגיוא יד רעטנוא ךעלעשיק עשּפיה טימ ןוא

 ףא ןײג טַײצ סיוועג ןיוש ןיא םיא זא ,ןעװעג זיא רענַײמ קנאד

 ייורג א טימ רעטלע אזא ןיא שטנעמ א ןָא סע טריפ יוזאלוו .עיסנעּפ

 ןענָאק יידעק ,ןגיוא ענַײז ןיא ןַײא ךיז קוק ךיא ?גנומענרעטנוא רעס

 טימ לופ ,עגנוי םיא אב ןענַײז ןגיוא יד רֹעבָא, :ןבַײרשנָא ךָאנרעד

 ןייק טינ ,עלילָאכ ,ןענַײז ייז .טינ סָאד עז'כ ,ןיינ ,"ןבעל ןוא ןערב

 טצירּפש עיגרענע ןוא טסולסנבעל רָאנ ,ענַײז ןגיוא יד ,ענעשַאלראפ

 סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ ןגיוא עטרעטאמראפ עכעלנייוועג .ייז ןופ טינ

 -לָאכעל ,ןַײא רע טמענ ,ןפָאלש ךיז טגייל רע ןעוו ןוא ךאס א טעברא

 םוצ עטייווצ א ןוא ןצראה םוצ ענייא -- סעקטעלבאט ייווצ ,סעכָאּפאה

 יוזא סיוא טינ רע טעז לָאמשרעדנא ןא זא ,ךעלגעמ ץנאג ,ןֿפָאלשנַײא

 "ואנ ןימאלנעוו טָאה רעשפע .קורדנַײא אזא טינ טכאמ ,טרעטאמראפ

 -ראפ ךיז רעבַײרש א טימ שינעגעגאב רעד ראפ עלַײװ א שטיװָאמ

 סָאװ ,ןדייר םיא טימ רע לָאז סָאװ ןגעוו ,ןבעגעג רעלק א ,טכארט

 -בעלעגרעביא סָאד טלדניוושעגכרוד טָאה ןרָאקיז ןיא ןוא ,ןלייצרעד

 ,ןרעדנע יוזא ךיז טונימ ןייא ןיא ךָאד ןענָאק ןשטנעמ עטרָאיאב .עט

 ןעזעגסיוא יז ןבָאה טשרָאקָא שטָאכ ,טלא ןעזסיוא עקאט ןלָאז יז זא

 .ןרָאי עסעמע יד ןופ רעגנִיי ךאס א ,גנוי

 ןופ קיצנאזוצ ןוא ןַײנ ןוא ,רָאי קיצכעז ןוא ןביז טלא זיא קינטוג

 סָאװ ,דָאװאז-זיטעמ רעקסרָאגָאטינגאמ םענופ רָאטקעריד רע ןיא ייז

 דנאל רעזדנוא ןעגנוטעבראסיוא-לאטעמ ענעדיישראפ טימ טגרָאזאב

 טנזױט ןעצ ןטעברא דָאװאז ןפא .רעדנעל ערעדנא קינייװ טינ ןוא

 ,ןשטנעמ
 ,שטיװָאמואנ ןימאינעװ טגערפ ,ךיז ןענעקאב רימ יװ ,םעדכָאנ

 ןַײז ,ךעלגעמ ,סָאװראפ טינ סייו'כ ןוא .ךימ טריסערעטניא סָאװ

 ןגעװ ןלייצרעד ןטעב וצ םיא ךימ טסיוטש ןעזסיוא רעטרעטאמראפ
 ,ןבעל ןַײז ןיא ןטנעמָאמ ערערעווש יד

 -רעד טביוטעגוצ רעייז ,ליטש טעניבאק ןיא זיא עלַײװ עשפיה א

 .ןעַײרעּפאלק ןוא ןשיור עשידָאװאז יד רעהא ךיז ןגָארט

 ןענַײז עטוג רעבָא .ןטנעמָאמ עטסרעווש יד ןגעוו טגערפ ריא --

 ...רעמ ךאס א זא ,טגָאזעג טלָאװ'כ ,ןעוועג ךיוא
 ,עטוג יד ןגעוו טלייצרעד --

 ןייא ןייק ןפורנָא טינ ךילא לעוו'כ .גנירג טינ טסייה טוג רעבָא --

 ..גָאט ןגנירג
 םיא ךיא גָאז -- ,טרָארוק ףא ,ביולרוא ןיא טַײז ריא ןעוו ןדַײס --

 סיורא ןקינטוג אב טפור ענַײמ גנוקרעמאב עקיזָאד יד) ןוא ,רעטנוא

 -רעד טינ םיא ליוו ןוא דָאס א טסייוװ סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ לכיימש א

 ְךיז בָאה ךיא רעדייא לַײװ ,דָאס םעד ,םיא סייוו ךיא רעבָא .ןלייצ

 ןיוש ךיא בָאה ,ךעלנעזרעּפ ןשטיווָאמואנ ןימאינעו טימ טנאקאב
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 ןגעװ ךיוא סרעדנא ןשיװצ ןוא ,םיא ןגעוו ןרעה וצ ךאס א ןזיוואב

 .ביולרוא ןַײז טגנערבראפ רע יוזאַיו ,םעד

 א זא ,גנולייצרעד א ןיא ,ןאמָאר א ןיא ןבַײרשנָא לָאז עמ ןעוו

 טצונ ןוא ביולרוא ןיא טינ לָאמנייק טרָאפ דָאװאז א ןופ רָאטקעריד

 ענַײז טינ ןכיירג סע עכלעוו וצ ,ןטעברא יד ןָאטּפָא בילוצ סיוא םיא

 ,טגָאזעג סיוועג ןעמ טלָאװ ,ביולרוא ןיא טינ זיא רע ןעוו ,ןאד טנעה

 טריקאל טרעוו'ס זא ,רעלאעדיא ןא וצ זיא דלעה סרעבאכעמ םעד זא

 ?יוזא טרָאפ זיא'ס זא ,ןעמ טוט סָאװ רעבָא .טַײקכעלקריװ יד

 ףא ביולרוא ןַײז טכארבראפ קינטוג טָאה דנאנאכָאנ רָאי ייווצ

 טלעפעג ןבָאה סע .ץאלאּפירוטלוק ןשידָאװאז םענופ גנויוב רעד

 לאלכיב ןטרָאד ךיז טָאה סע ,לאירעטאמ טלעפעג טָאה סע ,ןשטנעמ

 ןיא ןוא גוצנָא ןקידרעמוז ןַײז ןיא רע זיא ,טּפעלקעג טינ טעברא יד

 -מורא ךעלדנעמיר עטציירקעגרעביא יד טימ ןטעילאדנאס עטכַײל יד

 .בארָארּפ םענופ רעמ ץלא ראפ טגרָאזעג ןוא ןפַאלעג

 -עג ןעמ טָאה םאי רעקסרָאגָאטינגאמ ןכעלטסניק םענופ גערב ןפא

 ראפ ירָאטקאליפָארּפ א דָאװאז םוצ רעטנעענ ןוא ,זױהיורּפָא ןא טיוב

 .ןביולרוא סקינטוג ייווצ ךָאנ ןטרָאד ריא טָאה זיא -- רעטעברא יד

 ,ןדירפוצ ןעװעג קידנעטש טינ עקפאד ןענַײז סעקישטאירדָאּפ יד

 םיא ןָאק רעװ רָאנ ,םינָאיניא ערעייז ןיא ליפוצ ךיז טשימ רע סָאװ

 ?ןרעווראפ

 יקָאװ, טורשראמיסובָאטװא ןא ןאראפ זיא קסרָאגָאטינגאמ ןיא

 רעצנאג א זיא סָאד--"יַָארטסמאס, רעקיזָאד רעד ."יַארטסמאס --לאז

 ןיא ןבָאה עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברא יד סָאװ ,רעזַײה טימ ןָאיאר

 עטשרע יד ןיא .טנעה ענעגייא יד טימ טיובעגסיוא טַײצ רעַײרפ רעד

 גנוזייל יד טרעכיגראפ גנויוב ןופ ןפיוא אזא טָאה ןרָאי-עמַאכלימכַאנ

 רעד ןעוועג ָאד זיא קינטוג ןוא ,םעלבָארּפ-סגנוניױװו רערעווש רעד ןופ

 יַלֹז ביולרוא ןייא טינ ךיוא טגיל *יָארטסמאס, םעניא .רָאטאיציניא

 טימ ןוא שערייפעב ןָאק שטנעמ רעקיזָאד רעד ,טרָאװ ןייא טימ ...רענ

 .ןרּפָא רעוויטקא ןא זיא םיא אב זא ,ןגָאז טכער רעלופ

 ןפא טנעלעגנָא ךיז טָאה שטיװָאמואנ ןימאינעוו -- ,רָאיארעביא --

 יד רעביא ןָאטעג ריפ א רעגניפ עצרוק עכעלקיד יד טימ ןוא לוטש

 סָאװ ,סָאד ןעזרעד רעסעב ךעלקנאדעג םוראיוזא קידנלעוו יװ ,ןגיוא

 ךיז ןרָאפ ךיא לעװ רָאיארעביא-- ,רעטעּפש רָאי א טימ ןַײז טעוװ סע

 ךָאד ןענַײז ןטרָאד ,עװקסָאמ רעטניה רעסעב ,ןיינ .םערָאד ףא ןעורּפָא

 זיא רע ,ןוז ןַײמ טניוװ עװקסָאמ ןיא ןוא .רעטרע ענייש-ךעלרעדנּוװ

 -רולאטעמ רעצראווש רעד ןופ םוירעטסינימ ןיא) רעצלאוו-טּפיוה רעד

 ..טוטיטסגידעּפ רעװקסָאמ ןיא טנרעל ,עניריא ,לקינייא ןַײמ ;עיג

 ?רָאיאה ןוא --

 זיא'ס .ָאװָאקאזבא ןיא ןעגנערבראפ ךיא לעװ רָאי סקיטנַײה --

 ןעמ ןָאק ןטרָאד .קסרָאגָאטינגאמ ןופ טַײװ טינ ,טרָא ןייש א רעייז
 .ןעורּפָא ךיז טכעלׂש טינ ךיוא

 ,ָאווָאקאזבא ןיא טציא ןעמ טיוב סָאװ ,ןסיוװ וצ (לאב א ןיב ךיא
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 ןיילא קיטיינ ראפ טינ טלאה שטנעמ א דלאביוו ,טינ גערפ ךיא רָאנ
 .עמָאשענ רעד ןיא ןכירקנַײרא טינ םיא ןעמ ףראד ,ןלייצרעד וצ

 רע טלאה סָאװ .גנוריפנָא ןגעוו זיא -- עגארפ עקידרעטַײװ ןַײמ
 ?ויטקעלָאק א טימ ןריפנָא ןיא עקידרעקיא סָאד סלא

 ךיא ,טינ ליופאב ךיא ,ןליופאב וצ טכער יד ןצונסיוא לאמינימ --
 טפערט סָאד - סיוא טינ ןעמ טליפ עטיב ןַײמ ןעו רָאנ .טעב
 לָאמנייק גייל ךיא .ןגנערטש א ןוא ,לעפאב א ךיא ביג ןאד -- ,ןטלעז
 טימ ןוא עגאל ןַײז ןיא ,ךיא סָאװ ,סָאד ןָאט וצ םענעי רָאפ טינ
 -יטס ךיז ימאב'כ .ןליפסיוא טנָאקעג טינ טלָאװ ,ןטַײקכעלגעמ ענַײז
 טמוק רעצעמע ביוא ןוא ,ןעגנובערטש עטוג ענַײז ןיא ןדעי ןרילומ
 טינ יז ןָאק'כ סָאװ ,עשָאקאב א טימ םאנפוא ןא ףא רימ וצ ןַײרא
 בָאה'כ זא ,ליפעג א טימ ןזָאלסיױרא טינ םיא ךיא רָאט ,ןקידירפאב
 אב זא ןסיו ףראד שטנעמ רעד .טלָאװעג טינ ןוא ןפלעה טנָאקעג
 סָאד .ןגעקטנא ןעמוק םיא ןעמ טעװ טַײקכעלגעמ רעטשרע רעד
 זומ עמ רעבָא ,םילָאלק עטסוװאב-ןיימעגלא ןוא עכאפנייא ץלא ןענַײז
 רע זא ,גנודלעמ א טימ טמוק רעצעמע ביוא .ןטיהּפָא גנערטש יז
 -סיוא לָאמ טרעדנוה םיא ןעמ ףראד ,טעברא רעד ןופ ןייגקעווא ליוו
 -ירפאב סָאװ ,םיא טרעמיק סָאװ ,ןייגקעווא רע ליוו סָאוװראפ ,ןגערפ
 ןא ןופ ןגיוא יד ןיא לװלָאװ ןַײז טינ רָאט שטנעמ א ,טינ םיא טקיד
 ,רעריפנָא

 רעמיצ-םאנפוא םעניא ,טעניבאק סקינטוג ןופ ריט רעד רעטניה
 ןפע ןא ןבָאה ןשטנעמ רָאּפ א .םעליוא רעכעלשּפיה א ןעוועג ןיוש זיא
 ןפעש יד ןבָאה סָאד .טכאמראפ רעדיוו יז קילַײא ןוא ריט יד ןָאטעג
 -עּפָא רעד ףא ןבילקעגנעמאזוצ ךיז ןלײטּפָא יד ןופ ןוא ןכעצ יד ןופ
 ,רָאטקעריד םאב ןעמוקרָאפ דלאב ףראד סָאװ ,גנוציז רעוויטאר

 ,ןלייצרעד טינ םענייק רַאנ סע טלָאז ריא ,רעבַײרש א יװ ,ךַײא --
 ןכערב סע ,דימ ךיז ךיא ליפ רעטפָא ץלא :ןַײז עדיומ ךיז ךיא לעװ
 סָאד זיא סָאװ רָאנ ,ןייטשוצפוא ךעלרעווש זיא ירפרעדניא ,רענייב יד
 ביײהנָא ןעיוב ןבױהעגנָא ָאד ןבָאה רימ ןכלעוו ,דָאװאז םענָא ןבעל
 םענָא ןבעל סָאד ויא סָאװ !טַײקנײיש אזא טיובעגסיוא ,עמָאכלימ
 -פוא ךיז טָאה שטיווָאמואנ ןימאינעוו -- ..?ויטקעלָאק ןקידטנזיוטנעצ
 ;ריט יד טנפעעגפוא רימ טימ ךיז ןענעגעזעג ןכָאנ ןוא ןביוהעג

 ..עקוויטארעּפָא רעד ףא ,םירייוואכ ,עטיב --

 ןשיגרולאטעמ רעקסרָאגָאטינגאמ םענופ רעכָאקלָאטשיטּפױה רעד
 זיא רע זא ,טוג יוזא ןעוועג זיא שטיװעיפָאקָארּפ ידאנעג טאניבמַאק
 ףא ךימ ןריפּפָא יידעק ,לעטָאה ןיא ןישאמ ןַײז ףא ןרָאפ וצ ןעמוקעג
 -ראמ יד טימ טפיוהרעד ,ריא טימ ןענעקאב ןוא גנומענרעטנוא רעד
 .עכָאגשזאה עראבלטימוא יד טָאה רע עכלצוו רעביא ,ןכעצ-ןעט

 קָאטש רעטשרעבייא רעד זיא ---טאניבמָאק ןפא ץנעדיזער ןַײז
 טימ טלקיוװעגמורא זיא רעכלעוו ,רעיומ םענרענייטש-יורג א ןופ
 ךיז טניפעג רע עכלעוו טימ ,ןכעצ יד יוװ טקנוּפ ,ךיור טימ ןֹוא ביוטש
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 א ךָאנ קיסעמסינטלעהראפ זיא שטיװעיפָאקָארּפ ידאנעג .סענייכשיב
 -יילשיב טכאמעג זיא רעווייא רעדעי ,טנוזעג ,ךיוה ,שטנעמ רעגנוי
 יוזא ,רעכָאקלָאטש אב .ךעלרעטיש ןענַײז רָאה עדנַאלב יד רָאנ ,סעמי
 טעניבאק ןיא .רָאה יד--טרָא עכאווש סָאד זיא ,ןטסילָאבטופ אב יו
 טָאה סע לַײװ ,ןפָאלעגנַײרא רָאנ ,ןעגנאגעגנַײרא טינ רע זיא ךיז וצ
 -קעריד םענופ ףורעביא רעד רָאטקעלעס ןכרוד ןביוהעגנָא ןיוש ךיז
 ,ןלײטּפָא ןוא ןכעצ יד טימ טאניבמָאק ןופ רָאט

 טקורעגוצ ןוא שיטבַײרש ןסיורג םאב טצעזעגקעווא ךיז קילַײא
 וצ ןזיואב שטיװעיפָאקָארּפ ידאנעג טָאה ,ןַאפָארקימ םעד רעטנעענו
 רעביא ןביג סע סָאװ ,ןטרָאּפאר יד ןרעה :לָאמאטימ ןטעברא ַײרד ןָאט
 טימ לטעצ גנאל א ןיא ןקוקנַײרא עסַײמסיײב ,סעקינלאשטאנ ערעדנא יד
 -טנא ןלעטשקעוװא ,ןטכארט עלַײװ א ךַאנ ,לָאמ ןדעי ןוא סעילימאפ
 -כַײלג ןוא ,לקיסאּפ א יצ ?"עלעגייפ , א ןעמָאנ םענעי רעדָא םעד ןגעק
 ןוא טכארבעגּפָארא טָאה רע סָאװ ,טסאג םעד ןעניז ןיא ןבָאה קיטַײצ
 ןעוו ,ןרעהראפ וצ טינ ךאוו רעד ףא קידנעַײז .םיא ןגעקטנא טציז
 ,רע טָאה ,רעכָאקלָאטש-טּפיוה םעד ,םיא טרָאװ סָאד ןבעג טעװ עמ
 :טלייצרעד לַײװרעד ,קיטעמוא ןַײז טינ רימ לָאז סע

 ךיא ?ןעײװַאלַאס רעקסרוק יד ןגעוו טרעהעג עדאווא טָאה ריא --
 ,ָאװַאקלָאװ ףרָאד ןופ ,ןעגניז ןעײװַאלָאס יד ּוװ ,ןטנאק ענעי ןופ ןיב
 טעשאּפעג ,ךעלגנַיי עשיפרָאד עלא יװ ,זַײװדניק .טנגעג רעקסרוק
 ,עניירילַאטשירק א-- טפול יד ,ליטש זיא םורא ,ירפצנאג .סעמייהעב
 ...ןזָארג עכיוה יד ןיא ,דרע רעד ףא עליפא .ןעגניז ןעײװָאלַאס יד ןוא
 יד ןעגנאגעג' זיא סע ,ןעוועג טינ ןיוש ליטש זיא ןסעמערעדניא רָאנ
 ,טוג ןיילא ריא טסייוו ,טסייה סָאד סָאװ .עמָאכלימ

 זא ,ריּפאּפ א ןעמוקעגנָא טריװלַאק ןיא זיא עמָאכלימ רעד ךָאנ
 -כעטפָארּפ רעקסרָאנָאטינגאמ רעד ןיא ךעלגניי ייווצ ןקיש לָאז עמ
 ,טּפעלשעג ךיז טָאה גוצ רעד ,סעלסעמ ןצרעפ ןרָאפעג ןענַײז רימ ..,לוש
 ,ןבָאה ןכָאװ ליווצ עקיזָאד יד .קענאטסולָאּפ ןדעי ףא ךיז קידנלעטשּפָא
 ךָאנרעד בָאה ךיא סָאװ ,ןרָאי יד יו ,רעגנעל ךיז ןגיוצעג ,רימ טכוד
 ךיוא ,וועגא ,טָאה סע עכלעוו ,לושכעטּפָארּפ רעד ךָאנ .טנרעלע'ג ךיז
 ךיז רָאי ןצַײרד ךיא בָאה ,שטיװָאּפָאּפ טװאנָאמסָאק רעד טקידנעראפ
 -טנוװַא ןא ןיא ,ןסרוק-טנװָא ףא -- טנוװָא ןיא רָאנ ץלא ןוא טנרעלעג
 טליפעגנָא ךיז טָאה ךעיומ ןַײמ .טוטיטסניא-טנוװָא ןא ןיא ,םוקינכעט
 ןעוועג .טעבראעג ךיא בָאה גָאטאב .טנוװָא ןיא רָאנ טפאשנסיוו טימ
 -לעטש א ,רעטסַײמ א ,רעכַאקלָאטש א ,רעכַאקלָאטש א ןופ ףליהעג א
 ןטשרע ןופ קינלאשטאנ ךָאנרעד ,קינלאשטאניךעצ א ןופ רעטערטראפ
 -גאמ טיג דנאבראפנטעוװָאס ןיא לָאטש טנעצַארּפ ןעצ ...ךעצ-ןעטראמ
 ןצלעמש רימ ,עטמָאי רעסיורג א זדנוא אב זיא טנַײה ...קסרָאגָאטינ
 ,לָאטש ענָאט עקינָאילימטרעדנוהיײװצ יד סיוא

 םיטש עגנערטש ןוא עקידנרעדָאפ יד ךיז טרעה ןַאּפָארקימ ןיא
 -ןעטראמ יד ןענַײז יצ ,טגערפ רע .טאניבמָאק ןופ רָאטקעריד םענופ
 -ַאקָארּפ ידאנעג ?טסעג יד ןעמענפוא םוצ ,ועטמָאי םוצ טיירג ןכעצ
 ,גנונעדרָא ןיא זיא ץלא זא ,טרעפטנע שטיוועיפ
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 טאניבמָאק ןשיגרולאטעמ ןופ ןרעיוט יד ןגעקטנא ,רעווקס ןבעל
 סָאװ ,ןוז-טסוגוא יד .ןשטנעמ עּפורג א טלמאזעגפיונוצ ךיז טָאה
 טמעראוו ,לּפענ ןכרוד ןוא ןכיור יד ךרוד געוו א ךרוד ךיז טגָאלש
 ןיא טצוּפעגסיוא ןענַײז ןשטנעמ יד רעבָא .ךעלבליק זיא'ס ,ךאווש
 ףֹא ןדעי אב ,ןגוצנָא ענירג ןיא ,ןסּפינש טימ רעדמעה עניד עסַײװ
 -ןינעל ייוצ עליפא-- עקיניא אב ,ןעדרָא-ינעל א--טסורב רעד
 -עגפיונוצ ךיז טָאה סָאד .וצרעד לדנרעטש ןדלָאג א ךָאנ ןוא סנעדרַא
 ןבָאה ןשטנעמ עקיזָאד יד .טאניבמָאק םענופ עידראווג עטלא יד ןבילק
 עטשרע יד ןוא ןוחושט ןטשרע םעד ןבעגעגסיורא קירוצ ןרָאי טימ
 ,לָאטש סענָאט

 ןייר ןכאמ ןוא ןעמארפוא טינ ןעמ ןָאק דָאװאז ןשיגרולאטעמ א
 עטסַאבעלאב א עירעב א סע טוט'ס יװ יווא ,ךעלעקניוו עלא ןיא
 ַאד ןיא טַײקליטש עכעלרעַײפ ןייק .ועטמָאי א וצ בוטש ריא ןיא
 ןוא ,טרעמאה ןוא ,טרעדור ןוא ,טרעכייר טאניבמָאק רעד .ָאטינ ךיוא
 -רוא רעייז ןרילראפ' סנגארק עסַײװ יד ןוא ,ךעלנייוועג יװ ,טּפאלק
 ףֹא ףורא ןעמוק טסעג יד יװ רָאנ ךַײלג ,טַײקיטכיצ עכעלגנירּפש
 יו ,ךיז ןגָארט ןסלער יד רעביא .עירָאטירעט רעשידָאװאז רעד
 ןיא ןטלאה סע ןכלעוו ,ץרא טימ ּפעט ענענוהושט עקיזיר ,קידנעטש
 ּפיוק א טימ לופ ןענַײז סע .סנוויוא עקידרעַײפ יד ןעגנילשנַײא ןייא
 רעביא .ןכעצי-ץלאוו יד וצ ,גנימולב םוצ ךיז ןעֶיצ סָאװ ,סענַאגאוו יד
 ,ב"ױזאמ, ןוא "ןליז , עטלופעגנָא םוא ןעַײמש ןגעוו עטרעטסאלפעג' יד
 -ָאט יװ ,ןענַײז עטכאוו רעקידנגרַאמירפ רעד ןופ רעטעברא יד ןוא
 סיפ יד ףא ךיש ערעוװש ,סעבָאר ענעטנעזערב ערעיײיז ןיא -- ,דימ
 יד ףא עליפא ,םוטעמוא רעבָא .ּפעק יד ףא סעקסאק עטסעפרעַײפ ןוא
 א ןבירשעגנָא זיא'ס ןוא לדנעפ א טרעטאלפ ,ןויטָאמָאקָאל עטלא
 ,ןכעצ יד וצ ןריפ עכלעוו ,טאניבמָאק ןופ ןלארטסיגאמ יד ןוא ,גנוזָאל
 ןופ עטכישעג יד ןלייצרעד סָאװ ,ןטאקאלּפ טימ ןעגנאהאב ןענַײז
 .קסרָאגַאטינגאמ ןופ עטכישעג יד ,גנומענרעטנוא רעד

 ,זיוהטרובעג א יװ יוזא טנַײה ןיא ךעצ-ןעטראמ רעטייווצ רעד
 ןוא עטנעָאנ עקילָאצליפ יד ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןענַײז סע ןכלעוו וצ
 -ונ ןוויוא רעד זיא ןרעניװעג יד .ןרעניוועג רעד ןופ םיוויורק עטַײװ
 טכארט ןקידרעַײפ ןַײז ןופ טעװ ָאש רעקידלזאמ א ןיא .ריפ רעמ
 ,סענָאט טרעדנוה ןַײנ טגעװ סָאװ ,לשעפענ סייה קידלּפאצ א סיורא
 טרעדנוה ייווצ רעפיצ יד ןקיכעלַײקראפ טעװ עסאמ עקיזָאד יד ןוא
 יד ןופ סייה ןוא קיטכיל ךיוא יוזא זיא'ס ּוװ ,ךעצ ןיא .ןָאילימ
 יד ןופ ךעלריט יד ןופ ךיז ןסַײר ןוא ןעוועשוב עכלעוו ,ןעמאלפ
 ןענַײז סָאװ ,"סרעטיּפוי , יד ןופ ןַלש עלעה יד וצ ךָאנ טמוק ,סנוויוא
 רעד ןיא ןוא ןקידעכָאװ ,ןטציוושראפ ,ןטגנערטשעגנָא ןפא טדנעוװעג
 ענַײז טימ רעסיגלַאטש ןקידװװעטמָאיײךעלניײיװעגרעסיױא טַײצ רעבלעז
 ,ןפליהעג

 ךעצ-ןעטראמ םענופ קָאטש ןטייוצ ןפא רָאדירָאק ןגנאל ןיא

 .סענישאמטסאל ןופ סעקראמ :
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 -יילק יעקיבראפטנוב עגנאל ןיא םוא ןעייג סע .רעטסעקרָא ןא טליּפשי
 יד ןופ ץאלאּפ-רוטלוק םאב רָאכ םענופ ןטַײהניש רעלארוא רעד
 -ראפ יז ןבָאה רעכָאקלָאטש יד ןופ בָארעדראג םעד .ןגרולאטעמ
 -עכיט יד טימ ןשיװ ייז .רעמיצ-טעלאוט ןשיטסיטרא ןא ןיא טלדנאוו
 טונימ עבלעז יד טרעוװ סָאװ ,לגיּפש םענעטלַאּפשעגנָא םעד ךעל
 רעד ןיא ךיז אב יו יוזא ,ָאד ןיוש ךיז ןליפ ייז ;טקייוטראפ רעדיוװ
 ,ירפרעדניא ןטכענ ךָאנ ןביוהעגנָא ךיז טָאה װעטמָאי רעד לַײװ ,םייה
 יייוצ רעד ראפ ,עטכאוו רעטשרע רעד ראפ ןעגנוזעג טָאה רָאכ רעד
 םענופ רעציזרָאפ רעד טָאה לָאמ סעדעי .רעטירד רעד ראפ ,רעט
 ?טנוװָא; םעד לקניוו ןטיור ןיא טנפעעג סַײנאב םָאקכעצ

 רעד עכלעוו רעביא ,לוש רעד ןופ ןרענָאיּפ יד ןוא ,ןטסיטרא יד
 יעג ןענַײז סָאװ ,ןענארעטעװ יד ןוא ,םוטפעש טלאה ךעצ-ןעטראמ
 --רערעהוצ יד רָאנ ,עבלעז יד ןעװעג ןענַײז ,םוידיזערּפ ןיא ןסעז
 ,זיא רעכַאקלָאטש רעדעי .קנעב יד ףא גנע ןעוועג זיא סע .ערעדנא
 ייווצ -- עקװָאצעּפס רעד ןיא ןוא ,טיירב ןוא סיורג ,ערָאהנַײא ןייק
 -קיד רעטוג א רעייז טימ ,יורפ עגנוי א .רעטיירב ןוא רעסערג' לָאמ
 יד ךרוד ךרוד יז טזָאל ,סיורא טגנערב יז סָאװ ,טרָאװ סעדעי --- עיצ
 -ייטשפיײלש ךרוד יוװ יוזא ,ךעלדנייצ ענרעטומלרעּפ עטכידעג עניילק
 ןארעטעװ א ןופ גנוטערטסיורא רעד ךָאנ ,לָאמ עלא טָאה-- ,רענ
 טנַאמרעד סָאטאּפ סיורג טימ ,טסילָאס א ןופ רעדָא ,רָאכ םענופ רעדָא
 םענופ ןבעל םעניא ןטקאפ ןוא ןשינעעשעג ,סעטאד עטסקיטכיוו יד
 :טאניבמָאק

 -לימ זיא דאיראנס רעטייווצ רעדעי ןוא קנאט רעטירד רעדעי --
 ,לָאטש רעקסרָאגָאטינגאמ ןופ טכאמעג ןעוועג טַײצ-עמַאב

 -נעל קיסַײרד ןוא ףניפ ןיא טייג "עקטינגאמ, ןופ לָאטש רעד --
 ,רעד

 ןוהושט טיירגעג ןבָאה גנוצלעמש"ייליבוי רעקיטציא רעד ראפ --
 ..סעקישטשנעמַאד עטסעב יד

 ,ץאלּפ ןשידָאװאז ןפא ךעצ ןופ טציילפעגסיורא טָאה וועטמָאי רעד
 ,קסרָאגָאטינגאמ ץנאג ןופ ןסאג ןוא רעצעלּפ יד ףא ןטרָאד ןופ ןוא
 רעװקסָאמ יד .ןעגנוטַײצ יד ןופ ךעלּפעק יד ןעַײרש -- "ןָאילימ 0.
 י-עמ יד גנוסירגאב א ןופ גנורילסנארט ריא ןביהעגנָא טָאה ַאידאר
 ךיז ןליונק עכלעוו ,ןכיור עקיבראפליפ יד ,ןכיור יד עפוג .ןגרולאט
 יד ףא ןבַײרש ,למיה רעקסרַאנַאטינגאמ ןיא סעלסעמ ןקיכעלַײק א
 ,?200, רעפיצ יד סנקלָאװ

 סָאד טקעּפסָארּפ ןשיגרולאטעמ ןפא טמענראפ לאטראווק ןצנאג א
 סוּפרָאק ןייא ,ןענארעטעוו רעקסרָאגָאטינגאמ יד ןעניוװ סע ּוװ ,זיוה
 -עגסיוא ןענַײז טנעוו יד .ןטייווצ א טימ טלטייקעג ןוא טפעהאב זיא
 סעישזדָאל יד ,ןענָאקלאב יד ןוא ,ןייטש רעלארוא ןעיורג ןֹופ טגייל
 ןעמולב ןוא סנירג ןופ גנוציילפראפ רעקיטפוד רעד וצ ּפָארא ןקוק
 ,קיטליוו אזא קיצניװ ךָאנ זיא'ס ביוא .ראוולוב ןפא ןוא ףיוה ןיא
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 םענופ רעקירעדינ לסיב א ,ןָאטנָארפ ןפא ,רעיומ ןפא ןביוא ןופ זיא
 טרָאװ סָאד טרעזאכעגרעביא לָאמ ַײרד סעיסיוא עקיזיר טימ ,ךאד
 ןפא ָאד ךיז טניפעג סָאװ ,ןיזאגאמ רעד טסייה יוזא ..1
 -נַײא טילקכעלנעמ יד ןבָאה ךעלרָאּפ עגנוי ּוװ ןוא קָאטש ןטשרעטנוא
 ןוא דיײלקעּפוכ ןסַײװ א ןופ -- ןפראדאב ייז סָאװ ,ץלא ןעלדנאהוצ
 .גניליוצ א ראפ לגיוו א זיב לרעגניפ ןדלָאג א

 -קאט יד ףא קוק א טּפאכ קָאטש ןטשרעבייא ןא ןופ רענָאלסנעּפ א
 -ךיימ ןוא םירעכָאב יד ףא ,ןיזאגאמ םוצ וצ ןרָאפ סָאװ ,סענישאמדיס
 ,ןארעטעוו רעד ,טכארט א טוט רע ןוא ,ןַײרא ןיהא ןעייג סָאװ ,ךעל
 ,רָאד רעטירד רעד רָאנ ,רָאד רעטייווצ רעד טינ ןיוש זיא סָאד זא
 רע .קסרָאגַאטינגאמ ןיא ןגיוא ענַײז ראפ ןסקאוועגסיוא זיא סָאװ
 זיוה סָאד זיא טציא ּוװ ,ָאד ,ענעסאכ רענעגייא ןַײז ןיא ךיז טנַאמרעד
 רעליוה ,ּפעטס ןעוועג זיא ,ראוולוב רעד ןוא ,ןיזאגאמ רעד ןוא ,סנַײז
 ןעװעג ןענַײז ,גערב ןקניל ןפא ,ןטרָאד ןוא .זָארגדליװ ןוא ּפעטס
 ןךיא זיא ,טאהעג ענעסאכ טָאה עמ ןעוו .ןקאראב ןוא סעקטאלאּפ
 ..לקניוו א ןיא לגנעהרָאפ טעטאלעג א ךָאנ ןעמוקעגוצ קאראב

 ,ןפורעגנָא ְךיז ךיא בָאה --,זיוה ךעלקילג א ןיא טבעל ריא --
 .עריד ןַײז ןיא ןשטיליא רעדנאסקעלא וצ קידנעמוקנַײרא

 טָאה--- ןיזאגאמ ןופ ןעמָאנ םעד ןעניז ןיא עדאווא טָאה ריא --
 .קידנעגנילק ֹוצ לסיב א רעשפע ןזיא'ס-- ,ןסױטשעגנָא ךיז רענעי
 ,קילג ןסעמע ןופ טַײװ ךָאנ ןענַײז ןקילג עשיניזאגאמ

 בָאה טאניבמָאק ןשיגרולאטעמ םענופ רעקירטקעלע ןרעטלע ןטימ
 ןעַײרט ןַײמ טימ קידנריצאּפש ,וצ-טנװַא ,ןטכענ טנעקאב ךיז ךיא
 -טנא זיא זדנוא .סאג רעד רעביא ןשטיווָאמיפעי ליומאס רעטיילגאב
 -סיואי-טוג ,ןלעה א ןיא ןיושראּפסנאמ רעקשטירעדינ א ןעמוקעגגעק
 עקסינעט רעיולביקידנעלקניפ א ןיא ,גוצנָא ןקידרעמוז ןטסערּפעג
 -ליווו רעייז ןעזעגסיוא טָאה רע .לקער ןרעביא רענלָאק םענעּפָא ןטימ
 "ערָאפעצ עשימייה ןיא טערדנַאילשעג ןבָאה סיפ יד רָאנ ,שירעגנוי
 ,לשיוק טקירטשעג א ןגָארטעג רע טָאה טנאה רעד ןיא .ךישקעטש ענ
 עטשרע יד :סעלַײמ ייווצ טָאה סָאװ ,"עקסָאװאא ענעפורעגיוזא יד
 -- עטייווצ יד ,ןטקודָארּפ טימ םאי א ןַײרא ריא ןיא טכירק'ס--- עלַײמ
 -סיא ןא ףֹא יװ ,ןטרָאד טגיל סָאװ ,ןגעמראפ עצנאג סָאד טעז עמ
 םעד ןיא ןענַײז ןענידראס ןוא עקאלאס סעקשוּפ ענעכעלב ,גנולעטש
 -ַאּפ טימ "יטרָאסא, יַאלס םענרעזעלג ןסיורג םוצ ןלאפעגוצ לשיוק
 ןטריניפאר שאלפ א וצ--יָאלס רעד ןוא ,סעקרעגוא ןוא ןרָאדימ
 --קָאטש ןטסכעה ןפא ןוא ,טשרּוװ לדער א ןגעלעג זיא ןביוא .למיוב
 ,טיורב סַײװ ןוא ץראווש

 -רעד ךיז שטיוװָאמיפעי ליומאס טָאה -- ,עקאט רימ ןפראד ךַײא --
 ןופ טסאג א-- טנאקאב טַײז .לטעצ ןיא זדנוא אב טַײז ריא -- ,טיירפ
 ...עװקסָאמ

 ךיא סאג-ןינעל רעד ןופ טעוװערעקראפ רימ ןבָאה ןעַײרדניא

 .קילג 1
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 רעדנאסקעלא .קנאב א ףֹא טצעזעגוצ ךיז עלַײװ א ףא ןוא רעווקס
 רעד ןוֿפ לטנעװ םעד ףא לשיוק סָאד ןעגנאהעגפוא טָאה שטיליא
 ןוא סופ ןייא טנעה עדייב טימ ןבַײר שיגרענע ןעמונעג ןוא קנאב
 ,ןטייווצ םעד

 אזא .ןסעפעג-טולב יד טּפָאטשראפ ןענַײז סע ...ןעוו אקרַאּפוקאז --
 ךיא ןָאק ,קעװא ךיז ךיא ץעז רעבָא ,ךיא ייג ,ייג ךיא זא .קילגמוא
 ירד ןיוש טנַײה ךיא ןיב ןגעווטסעדנופ .ןבייהפוא טינ ךיז ךָאנרעד
 .ָאניק ןיא ןעוועג לָאמ

 סיפ עקנארק יד טימ טפיול סָאװ ,ןשטנעמ םעד ,ןָא םיא ךיא קוק
 .ָאניק ןיא גָאט א לָאמ ַײרד

 "טיגגאמ, רעטאעטיָאניק ןיא -- ,רע טגָאז -- ,ןעוועג ןיב ךיא --
 ןטכער ןפא "קינעמערוװָאס , ןוא ?ץעלָאמָאסמָאק , ןיא ,גערב ןקניל ןפא
 .גערב

 ,ךיא גערפ -- ?ןעמליפ עטנאסערעטניא --
 ןָא ךיז טבייה סע רעדייא ?ןקוק וצ יײז טַײצ סע טָאה רעוו --

 -רעד'כ .רעיושוצ יד ראפ טונימ ןצפופ סיורא ךיא טערט ,סנאעס רעד
 רעביא ביג'כ .סַײנ לסיב א ,עטכישעג עקשטעּפאק א םעליוא םעד לייצ
 רעקילָאמא רעד ןופ סורג א טנגוי רעקסרַאגָאטינגאמ רעקיטציא רעד
 ."עקטינגאמ , ןופ טנגוי

 ןוא ,ךעלריּפאּפ םוש ןַא ,רעמזימ א יו ,םיא אב ךיז טסיג סע --
 -עפנָאק עטסערג יד ףֹא ,םוטעמוא רָאנ ,רעטאעטיָאניק ןיא רָאנ טינ
 םעַײנ ןַײמ שטיווָאמיפעי לַיומאס סיוא טביול -- ,סמונעלּפ ןוא ןצנער
 ,ןטנאקאב

 -עג טכארט א ךיא בָאה גנאזעגביול אזא ךָאנ ,עדיומ ךיז ןיב ךיא
 ןופ רענייא ,רענדער רענטאטש א ןיא רעקירטקעלע רעד זא ,ןָאט
 קראטש זיא םעליוא םאב ךעקעמ רעייז סָאװ ,סרָאטארָא ןימ םענעי
 בָאה ךיא ןעװ ,ןסקאוועגסיוא רעמ ךָאנ זיא דאשכ ןַײמ .ןגָאלשעג
 ןקאמשעג וצ א סעּפע לָאמ ןדעי רע טוט ,טדער רע סייב זא ,ןעזרעד
 -אה א ברעד טיג ןוא רעכעלזָאנ עטיירב יד ןיא טפול יד ןַײרא יצ
 םעד ּפָא טקוט סָאװ ,עלעטנע ןא יװ יוזא ,לּפערּפ ןליטש ןקידעַאנ
 -טוג רעד רעביא ןעמיווש ךיז טזָאל סע רעדייא ,רעסאוו ןיא לבָאנש
 םוש ןָא ,טכאדאב ,קַיור ךַאנרעד טמיוש סע .עקלשזאס רעטנאקאב
 -רעביוא-רעסאוו רעקידלגיּפש רעד ףאו קידנפורסיורא ,גנוגנערטשנַא
 ,ןדלאפ ןוא ךעלעשטיינק עראבקרעמאב םיוק ךאלפ

 ,םיא ןגעו יוזא טכארט ריא ביוא ,סעָאט ןסיורג א טָאה ריא --
 ריא ,ךימ טגלָאפ ,ןָאט סעומש א ןוא ןייגנַײרא םיא וצ ךָאנ טזומ ריא
 "וצ ךימ שטיוװָאמיפעי ליומאס טָאה-- ,ןבָאה טינ עטָאראכ ןייק טצוו
 -גבַײלב ןוא ,רעקירטקעלע ןטימ טנגעזעג' ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,טדערעג
 סָאװ ,קורדנַײא ןַײמ ןגעװ טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,ןיילא עדייב קיד
 רע רעבָא ,רענדער א עקאט זיא רע ---.טכאמעג רימ ףא טָאה רענעי
 -ילרד םיא רעה ןוא ןיוש םיא ןעק ךיא .ךאז רעד וצ קידנעטש טדער
 ,םיושיוט רעקסרָאגָאטינגאמ עטשרע עמאס יד ןופ זיא רע .רָאי קיס
 ןוא ,טַײצ-עמָאכלימ ,םָארטש ןטייוצ ןטימ רעהא ןעמוקעג ןיב ךיא
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 -איצעּפס רעטנכייצעגסיוא ןא .1930 יצ 1929 ןיא ,ןטשרע ןטימ רע
 -ַאסקָאק ןפא ןעגנוטכירנײא עשירטקעלע עטסטריצילּפמָאק יד .טסיל
 ןענַײז דָאװאז-לגיצ ןפא ,קירבאפיטארעמָאלגא רעד ףא ,דָאוװאזמיכ
 טנעה ענעגייא ענַײז טימ עקאט ןוא גנוריפנָא ןַײז רעטנוא טכאמעג
 זיא לָאמטּפָא--סעלַײמ עדייב ףיונוצ ךיז ןלאפ קידנעטש טינ .ךיוא
 ריא טָאה ַאד רעבָא ןאמכאפ רעּפאנק א עקפאד רענדער רעטוג א;
 -ראפ א ףא טרָאװ א טמענ רעדנאסקעלא ןעוו .לָאמאטימ ןכאז עדייב
 ,טרעה עמ ,ןרעיוא יד ןָא טציּפש עמ ,ליטש לאז ןיא טרעװ ,גנולמאז
 א זיא ,טנַײרפ ןַײמ ,רעבידאה-ךעיוק .גילפ א ךרוד טילפ סע יװ
 ןביז סעומשיטילָאּפ א ףא זא ,ןעזעג לָאמא ןיוש טָאה ריא .טנאלאט
 לָאז ,עטכאוו רעטשרע רעד ןופ בייהנָא ןראפ ,ירפרעדניא רעגייזא
 ,ךעלעבַײט יד יװ ,ליטש ןציז ,םענייא זיב ,ךעצ ןופ טנגוי עצנאג יד
 | ?ןרעה ןוא

 ןגעו טלייצרעד ןערב ליפיוזא טימ טָאה שטיװָאמיפעי ליומאס
 טונימ ףניפ עצנאג ןופ ךעשעמ ןיא ןסעגראפ עליפא טָאה רע זא ,םיא
 | ,סָאריּפאּפ םעַײנ א ןרעכייראפ וצ

 -גראש .טסאגוצ ןשטיליא רעדנאסקעלא וצ ןעמוקעג ךיא ןיב טציא
 סָאבעלאב רעד טָאה ,ךישקעטש יד ןיא סיפ עקנארק יד טימ קיד
 --ןרעדנא ןזיב קע ןייא ןופ ,עריד ןַײז ןזיוואב רימ ץלא ןופ רעירפו
 רעד טימ "עניטסָאג, רעד זיב רָאדירָאק ןטיירב ןוא ןגנאל םענופ
 עשיּפָארט עלעדיא עריא לסעפ םענופ סיורא טבייה סָאװ ,עמלאּפ
 רעד ןגעקטנא לקניוו םעניא .טיפוס ןכיוה םוצ רעטעלב ענירג-סאלב
 םיא טלָאװ עמ יװ ,ראווָאמאס רעַײניקידנעקנאלב א טייטש עמלאּפ
 .עלוט ןופ טכארבעגּפָארא) טשרָאקָא

 בָאה ךיא ,ןאוויד ןפא טקורעגפורא ךיז טָאה שטיליא רעדנאסקעלא
 וצ ּפָאק םעד ןגיובעגנָא טָאה רע .טעטסָאמעגנַײא ךיז םעווקאב ךיוא
 ,ָאש רָאּפ עטוג א ,ערָאהנַײא ןייק ,טדערעג .,ןדייר ןעמונעג ןוא רימ
 א ףא בָאה ךיא ןעװ ,רָאנ ןדַײס ,טורעגּפָא טינ ךיז טונימ א ףא
 יד .ןגערפ רעדָא סעּפע ןגָאז וצ ןיילא ןגָאלשעגרעביא םיא עלַײוװ
 יד טימ ליומ םעניילק םענופ םיא אב טשטילגעג ךיז ןבָאה רעטרעוו
 ןופ עָאנאה עסעמע טאהעג בָאה'כ ןוא ,טמאטאב ןוא ךייוו ןּפיל עניד
 רעד ןיא ןטכָאלפעגנַײרא םיא אב ךיז טָאה עטכישעג ןייא .םיא ןרעה
 ,רערעדנא רעד ןיא שינעעשעג ןייא ,רעטייווצ

 א זיא'ס ?ראווָאמאס א ראפ סָאד זיא סָאװ ,ןסיוו טליוװ ריא --
 ןיא לָאק סרעדנאסקעלא ךיז טרעה -- ,רימ ראפ טינ רעבָא ,ענַאטאמ
 -דנוא ענעסאכ טָאה סע--.עריד רעמארעג רעד ןופ טַײקליטש רעד
 -ָאטאמ א ןגָארטרעטנוא ךָאד םיא ןעמ ףראד ,קינשזאטנָאמ א רערעז
 ,ךעלקיצניװ רעבָא ,טלעג ןבילקעגנעמאזוצ ןעמ טָאה ךעצ ןיא .ענ
 גוט ךאז עקיליב א ןפיוק ןוא ,טינ טעַײטס סטכער סעּפע ןפיוק ףא
 אזא ןוא אזא זא ,טסייוו ריא , :םָאקכעצ ןיא קעװא ךיא ןיב .טינ
 רימ ןלָאז ןענאוונופ,--."?ענעסאכ טָאה ךעצ רעזדנוא ןופ שטנעמ
 ןטרָאד רימ ןעמ טרעפטנע-- ,"טגָאזעג טינ זדנוא טָאה רע ?ןסיוו
 ענעסאכ טָאה רע זא ,גנודלעמ א ןענגנעהסיוא ףראד רע ,עשז סָאװ,
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 "יא רעדנאסקעלא ,סע טסייה ,וטסיב,--"?סענָאטאמ ףא טראוו ןוא
 ".?טלעג ךָאנ םָאקכעצ ןיא ןעמוקעג ,שטיל

 .סעטרכא רענעגייא ןַײמ ףא ןבילקעגסיוא ךיא בָאה ענַאטאמ יד
 ,טיג ראווָאמאס ןייק טָאה לרָאּפ גנוי א ראפ טרעװ עשיטקאהּפ ןייק
 וצ ןבָאה עָאנאה םַאטסימ ייז ןלעװ ,ןרעטלע ךיז ןלעװ ייז זא רָאנ
 טימ .רעגיווש יד ןדירפוצ ןַײז טעװ לַײװרעד ,םיא ןופ ייט ןעקנירט
 ןַײז ןייכ-עסיוג ריא אב ףראד עמ ןוא ןזיוה ןעמ ףראד רעגיווש א
 ,טונימ רעטשרע רעד ןופ

 ךיא ןעוו -- ,שטיליא רעדנאסקעלא רָאפ טצעז -- ,ןטכענרעייא --
 םוצ טלַײעג ךיז ךעצ ןיא סעומשיטילָאּפ ןקידנגרַאמירפ ןכַאנ בָאה
 ןופ רעטעברא ןא טלעטשעגּפָא ךימ טָאה ,ָאניק ןיא סנאעס ןטשרע
 ךיז עצייא ןא ,ןדײיר סעּפע ןגעװ רימ טימ ףראד רע .ךעצ-דימש
 זא ,ןגָאז ןוא ךיז ןקידלושטנא ?ןעמ טוט סָאװ :ךיא טכארט .ןטלאה
 ןקידיילאב ךיז טעװ רע זא ,ךיא סייוו ,רעטעּפש ןסעומש ןלעװ רימ
 ןוא ,ןזַײװאב ךיא זומ סנאעס םוצ רעבָא .ןייגוצ טַיִנ רימ וצ רעמ ןוא
 ןטראוו וצ סיוא ךיוא טמוק ַײװמארט ןפא ןוא ,טינ ךיא ןָאק ןפיול
 ,דָאװאז ןופ גנאגסיורא םוצ זיב רימ טימ ןייג ןטעבעג' םיא ךיא בָאה
 .רעה ךיא ןוא ,טדער ןוא רע טייג

 גנוניימ רעַײא ןסיוו-- ,רימ וצ ךיז רע טדנעוו -- ,ליוו ךיא --
 רע זיא סָאװ .ךעצ ןיא ךַלא אב טעברא רע ,ןישטשוג רעסַאלש ןגעוו
 לַײװ ,סָאד גערפ ךיא ?רָאפ ךיז טימ רע טלעטש סָאװ ,שטנעמ א ראפ
 ,רעטכָאט ןַײמ ראפ ןבָאה ענעסאכ ךיז טבַײלק רע

 -ישטשוג ןקיזָאד םעד טוג ןעק ךיא זא ,דימש םעד ךיא רעפטנע
 א טימ יורפ א ןפרָאװעג ,שטנעמ רענעסאלעגסיוא ןא זיא רע ,ןענ
 ,טקנירט רע ,סעוויוכ ןיא רע זיא קידנעטש ,דניק

 --.טנָאזעג םיא וצ ךיא בָאה-- ,רעטכַאט ןַײד םוא טינ גנערב --
 ,ןאמ אזא טימ ןבָאה טינ גָאט ןקיטכיל ןייק טעװ יז

 וד זא ,טסּוװעג בָאה ךיא ,שטיליא רעדנאסקעלא ,ריד קנאד א --
 ,ןסיוו טינ טעוװ ןישטשוג ,רעכיז ַײז רָאנ ,סעמע םעד ןגָאז רימ טסעוו
 ,םיא ןגעוו טגָאזעג טסָאה וד סָאװ ןוא ריד טימ' טדערעג בָאה ךיא זא

 גָאז ךיא---,ןפורעגנָא ךיז ךיא בָאה-- ,ןלייצרעד םיא טסגעמ --
 ,ןגיוא יד ןיא גָאט א לָאמ ַײרד םיא סע

 -ימ עדשזעדאנ ,עטסָאבעלאב יד ןעמוקעגנַײרא זיא רעמיצ ןיא
 ,זדנוא וצ וצ ךיז טצעז יז ,ענווָאלילכ

 שטיליא רעדנאסקעלא זיא-- ,רעטכָאט א ןוא ןיז ייווצ בָאה ךיא --
 -עטלע רעד -- ,עכָאּפשימ רענעגייא ןַײז ןגעװ ןלייצרעד םוצ רעבירא
 ףעש זיא רע .ןטפאשנסיוו עשינכעט ןופ טאדידנאק א זיא ןוז רער
 -"ףךיטעמ, ןכעלטפאשנסיוו רעקסרַאגַאטינגאמ ןיא לײטּפָא ןא ןופ
 טינ רע טָאה ,רָאטקַאד א ןַײז טנַאקעג ןיוש טלָאװ רע ,טוטיטסניא
 טנרעל ןוז ןרעגנִיי םאב .עיצאטרעסיד יד ןבַײרשוצנָא ןעוו טַײצ ןייק
 ןענרעל ךיוא לָאז רע זא ,ליװ יז ןוא רוטנאריּפסא ןיא בַײװ סָאד
 ןענרעל טינ רעמ רעבָא רע ליוװ ,טנאריּפסא ןא ןרעוו ךיוא ,רעטַײװ
 ךָאנ זיא'ס ןוא .רערעטלע רעד יװ טינ ,רערעדנא ןא ןיוש זיא רע
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 .טאניבמָאק ןפא רעינעשזניא ןא זיא יז ,רעטכָאט א זדנוא אב ןאראפ
 זיא יז .עקרעמיווש א ןוא עקטסיניּפלא ןא ,טרָאּפס ןופ רעטסַײמ א
 ןעמיווש ייז .ערוועכ ןַײנ ךָאנ טימ עזַײר רעשיטסירוט א ןיא טציא
 ,ייסינעי ןרעביא טילּפ א ףא

 א ןבעגעג טָאה-- ןרעקרעביא טינ רָאנ ךיז לָאז טילּפ רעד --
 ,ענוװַאלַײכימ עדשזעדאנ ץפיז

 שטיליא רעדנאסקעלא--;!ןרעקרעביא טזנ ךיז רע טעוו ריא אב --
 -גַײא יד ןבַײרטרעדנאנאפ ,סיפ יד טנעה יד טימ ןבַײר ןעמונעג טָאה
 רע טָאה --- ,ךאז רעדנא ןא ראפ עריומ בָאה'כ-- .ןטולב ענענאטשעג
 רעטכָאט רעזדנוא ...ןגָאז ךיא געמ ךַײא-- ,רעליטש ןדייר ןעמונעג)
 ,סיוא יז טמענ םירעכָאב אב רָאנ ,עקשטירעדינ א ,עקשטיניילק א זיא
 טבַײרטץ .ּפָא ץלא טגייל .ןבָאה ענעסאכ טינ לַײװרעד רעבָא יז ליוו
 ףֹא "..ךַלֹא טימ טוג רימ זיא סע -- ,יז טגָאז --- ,סגאז ןיא טינ ךימ
 זא ,יז טרעפטנע ,קיביײא ןבעל טיג ךָאד ןלעװ רימ זא ,ענַײט רעד
 ..גנאל ןעמ טבעל ןטַײצ עקיטנַײה

 א טימ ,ירעלאוו ,ןוז רערעגנִיי רעד ןַײרא טמוק רעטרעװ יד אב
 רעד .קידלמוט רעמיצ ןיא טרעוװו סע .טנאה ןיא רעינאּפמאש שאלפ
 וצ טקור עמ .ןטאט םעד ןוא עמאמ יד שוק א לָאמ ַײרד טוט ןוז
 טלעטשעגנַא טרעװ סע ןכלעוו ףא ,לשיט  ןיילק א רעיײיז ןאוויד םוצ
 ןעזעג ןרעדנאסקעלא אב ןטכענ בָאה ךיא סָאװ ,עיראנילוק עבלעז יד
 ,לשיוק ןיא

 רימ ןבָאה ,עדָאמ רעד ןופ סיורא ןענַײז ןשיט עקיכעלַײק --
 טלָאװ יז יו ,ענװָאלַײכימ עדשזעדאנ טלכיימש -- ,טפיוקראפ ןרעזדנוא
 ,לכלעש א דנאר םענופ ּפָא קיטכיזרָאפ טקור ןוא ,טקידלושטנא ךיז
 טציא ןשיט עקיטנאקריפ ןייק רעבָא זיא-- ,ןכערבעצ טינ ךיז לָאז'ס
 ,ןגירק וצ טינ טַאטש ןיא

 ןָאילימ טרעדנוה ייוצ יד ראפ עליכטאכעל סיוא ןעקנירט רימ
 לרעלאוו ךימ טיג ןטייווצ םעד ןוא טסָאט ןייא ןשיװצ .לָאטש סענָאט
 :גערפ א סעצולּפ

 ?סנכייצ ןייק טינ ןבָאה סרעבילרש --
 סנכייצ עגעדיישראפ טרינַאיצקעלָאק ירעלאוו זא ,סיורא ךיז טזַײװ

 ,םיכאלװאָאסָא ןופ ןכייצ א ,ןכיײצ-"רּפָאמ , א טָאה רע .ןענָאטעשז ןוא
 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ץעווָאנאכאטס א ןופ ןכייצ א

 רעבַײרש ראפ סנכייצ עלעיצעּפס ןייק--- .ךיא .העפטנע -- ,ןיינ --
 ,ָאטינ ןענַײז

 ?ןעוועג טינ לָאמנייק ןוא --
 א ןופ ןכייצ רעד .טינ זא ,ךיז טכוד .טינ ךיא סייוו יונעג --

 ...רעכיב ענַײז ןענַײז רעבַײרש
 א ראפ רָאנ ,ןכייצ ןייק ראפ טינ טסָאט א ןטלאה ליװ ךיא --

 ,גָאט ןדעי -- .שטיליא רעדנאסקעלא רעכעב ןַײז ףוא טבייה -- ,טרָאװ
 -אז ןפא ,ךעלנייוועג יו ללא ןוא סאג רעד ףא סיורא יײג ךיא ןעוו
 ,460:1201867 טרָאװ סָאד רעטנוא ךימ טגָאי סָאד זא ,רימ טכוד ,דָאװ
 סע ףראד עמ .רעיומ רעזדנוא ןופ ּפָארא טכיול ןוא טלקניפ סָאװ
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 ןעמעלא ראפ ןקעלק לָאמעלא ראפ לָאמנייא לָאז סע !קילג) סָאד ,ןקאּפ
 ..רעדניק יד ,סעטאט יד ,סעדייז יד -- ןדירפוצ ןַײז ןלָאז עלא ןוא

 .גערב ןקניל ןפא טניוװ שטיװעייסיַאמ ירָאגירג רעטלאהכוב רעד
 -על רע ןיא קסרָאגָאטינגאמ ןיא זא ,ןעמיס רעטשרע רעד זיא סָאד
 לַײװ ,רָאי קיצנאווצ ןוא ףניפ ןופ רעקיצניװ טינ ןיוש סעכָאּפאהלָאכ
 ןקניל ןפא רעזילה ןייק טינ טאמיק ןיוש ןעמ טיוב עמָאכלימ רעד ךָאנ
 .גערב

 רימ רע טָאה -- ,ןכוז טינ ריא טלָאז זיוה ןַײמ ןופ רעמונ םעד --
 -ראפ ןענַײז סאג רעודנוא ףא ןרעמונ יד -- ,ןָאפעלעט ןכרוד טגָאזעג
 זיוה עטרעפ סָאד זיא'ס לאלקאה ,רעמייב יד ןופ סנירג ןטימ טלעטש
 ,סאג-ענַײװמארט ףא ...גָאר םענופ

 ,ריט יד טנפעעג טָאה לדיימ קידוװענייכ א רעייז ןוא גנוי א רעייז
 ,עדייז רעד -- ,טלעטשעגרָאפ ךיז יז טָאה -- ,עינָאס סייה ךיא --

 טנילה רָאנ ,ןטכענ ךַײא ףא טראוועג ןבָאה עלא רימ ןוא עטאט רעד
 רענייק טציא זיא ,רעדורב ןטימ רימ ץוכ ,סעמע .טעּפש טינ ךיוא זיא
 ,עַײר עמומ יד ןעמוק טעוװ ןכיגניא רעבָא ,בוטש ןיא ָאטינ

 ןיילא ןוא שיט םאב טרָא קידעװָאקעב א ףִא קעווא ךימ טצעז יז
 ,ןָא ריא טגָאז יז ,עַײר עמומ רעד וצ ןָאפעלעט ןיא ןעגנילק יז טמענ
 -טנא .בוטש ןיא ָאד ןיוש זיא רע זא; ,טסאג רעד ןעמוקעג זיא/ס זא
 ,ןעינָאס ןופ רעגנִיי זיא רע ,רעדורב סעינָאס ,קעראמ טציז רימ ןגעק
 ךרוד רימ ףא טקוק רע .רעגַײװש רעסיורג א ,םענָאּפא ,זיא רע ןוא
 עינָאס טָאה ,סיורא עלַײװ א ףא זיא רע ןעוו .טגילוװש ןוא ןלירב יד
 ביל טָאה ,רעטנעײלעגנָא ןא רעייז זיא רע זא ,ןגָאז וצ רימ ןזיוואב
 טזַײװ ,רע טָאה רימ טימ רָאנ ,רוטארעטיל ןגעוו ןדייר ןוא ןענעייל
 ,טינ טסייו ןוא טקאטנָאק ןקירעהעג םעד ןענופעג טינ ךָאנ ,סיוא
 רָאי סקיטנַײה טָאה קעראמ .ךערּפשעג א ןיא ןטערטוצנַײרא יוזאיוו
 וצ קיטעמוא ןַײז טינ רימ לָאז סע .סאלק ןטנעצ םעד טקידנעראפ
 ,טגניז ןוא טליּפש יז .ענאיּפ רעד ףא ןליּפש עינַאס ךיז טצעז ,ןטראוו
 -נילג ןשיװצ ןוא ,ןשיוואלק יד רעביא טינעג ןפיול רעגניפ עניד יד
 יז זא ,רימ יז טלייצרעד דיל רעקיטַײצטנַײה א ןוַא סנאמָאר א סעק
 ןיא קיגיוא-רעטניה טנרעל ןוא לוש ןיא ןרערעליקיזומ סלא טעברא
 ,"זאיניא,

 ןפא עלעטיה גנירג א ןיא---עַײר עמומ יד ןפיול וצ טמוק ןכיגניא
 ןופ למערוט עכיוה סָאד ןבָאה עריומ טינ ףראד םעד ראפ סָאװ ,ּפָאק
 טינ ךיז טעװ יז ןוא ןטאש טינרָאג רוזירפ רעד טעוו;ס ,רוזירפ רעד
 טסערט ןיא רעינעשזניא ןא זיא ענװעירָאגירג עסלאר .ןשטעלּפנַײא
 ןעמונראפ קידנעטש ,סיוא טזַײװ ,זיא סָאװ ,שטנעמ א ,"יובטינגאמ;
 .טנַײה יוװ ,גָאט ןקידװעטמָאי אזא ןיא עליפא ,טמאראראטראפ ןוא
 ןוא ,רעדניק יד טימ ןאמ םעד טזָאלעגרעביא יז טָאה בוטש ןיא
 ןלעוװ ייז ,עטילּפיזאג יד ןשעלסיוא ןסעגראפ טָאה יז זא ,ריא טכוד'ס
 לַײװרעד טעװ ךיק רעד ףא ןוא ,ןרעמיצ יד ןיא ןציז ןטרָאד ךיז
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 ,טעב יז רָאנ ,ליוו סע סָאװ ,ןעשעג לָאז רעבָא .קילגמוא ןא ןעשעג
 ןקיטציא םענופ דליב א ,ןגָאז וצ יוזא ,ןלָאמנָא ,ןלייצרעד ריא לָאז'כ
 ,רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ וועצאמ

 ,עטיב ריא ןליפסיוא ןצרוקניא ךיז ימאב ךיא

 ענװװעירָאגירג עסיאר--..ןריזיטערקנָאק ןטעב ךַײא לעוו'כ --
 לטָאנקַאלב קיד א עלעטַײב עוועשמאז םענייש םענופ סיורא טמענ
 ,רעבַײרש עׂשידִיי ןופ סעילימאפ עקינייא ןיהא ןַײרא טבַײרש ןוא
 ,ווירב ןבַײרש ייז טעוו יז

 עַײר עמומ יד טפיול ךיג יוזא ,ןעמוקעג זיא יז יװ ,ךיג יוזא
 ןעקאראמ ןעמונעג טָאה סע .ןסיורד ןיא סיורא ךיוא ןיב ךיא .קעווא
 ןפא זָארג עסאנ סָאד ,טניוװ רעד טקראטשעג ךיז טָאה סע ,ןגער א
 ןרָאװעג זיא רענרומכ ןוא רעיורג ,טצנאלגעג רעמ ץלא טָאה ץאלּפ
 ,קידװעטמָאי ןעוועג ןענַײז ןשטנעמ יד רעבָא .לארוא רעטלא רעד
 רעמוז ןטכעלש א ןיא ןוא רעטעװ ןטוג א ןיא ,קידנעטש יװ ןוא
 יד למיה ןרעביא ןעמוװשעג ןענַײז טכאנאב ןוא גָאטאב ,רעטניוו ןוא
 גערב ןקניל ןפא למיה קיטש א .טאניבמָאק ןשיגרולאטעמ םענופ ןכיור
 א ןבעגעגסיורא טָאה סענמָאד יד ןופ ענייא -- טנערבעג לעה טָאה
 ...ןוהושט ןָאט רעטנזיוט םעַײנ

 טרעה ןוא סעלסעמ ןקיכעלַײק א טעברא טאניבמָאק רעד שטָאכ
 ןרעילפ ןוא ןעמאלפ וצ ,טונימ ןייא ףא עליפא ,ףוא טינ לָאמנייק
 ןופ .גָאט-ורּפָא ןא ךָאד ןשטנעמ ךאס א רעיײז ראפ קיטנוז זיא
 --טָאטש רעד רעט'ניה ןרָאפסױרא םעליוא רעד טמענ ןָא ירפצנאג
 -ניא רעד .ָאװַאקאזבא ןייק דלאוו םוצ ,ערעזָא ??ענָאילַאס, רעד וצ
 ףא דניזעגזיוה סָאד טריפעגּפָא ןיוש טָאה שטיווָאװל םארבא רעינעשז
 "שטיװקסַאמ , ןַײז ףא ןיהא טציא טכאמ ןוא ערעזָא רענעצלאזעג רעד
 ,סייר ןטייווצ םעד

 -עגנָא ךַײלג ,רעטציוושראפ א ןפָאלעגנַײרא רע זיא לעטָאה ןיא
 רע .ןטראוו ןעגנוװצעג ךימ טָאה רע סָאװ ,ןקידלושטנא ךיז ןביוה
 ,ץנאטסיד עטצעל יד ןיוש טפיול סָאװ ,רעפיול א יװ ,ןעזעגסיוא טָאה
 ,סעכיוק יד ןופ ךיז קידנגָאלשסיױורא

 בָאה'כ ןוא ,טעוועזירּפאקראפ טָאה ןישאמ יד ,טייטשראפ ריא --
 ,ןריטנַאמער יז ןגרַאמירפ ןצנאג א טזומעג

 קיוראב --- ,סובָאטװא ןטימ ןרָאפרעד זיאיסעייוו טלָאװ ךיא --
 .שעפענסעמגא ןייק ןבָאה טינ לָאז רע ,םיא ךיא

 ןיא זיא ,טניווועגוצ טינ זיא סָאװ ,ןשטנעמ א ראפ ,טינ טגָאז --
 טינ סובָאטװא ןטימ ןרָאפ קסרָאגַָאטינגאמ ןיא קיטנוז ןקידרעמוז א
 .עכָאלאה עגנירג ןייק

 ןיוש טפיול ,ןטקעּפסָארּפ ,ןסאג עשיטָאטש יד ןופ ךיז ןסירעגסיורא

 ,רענעצלאזעג 1
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 עבלעז יד טימ ּפעטס ךיז טיצ סע .טָאטש רעד רעטניה ןישאמ יד
 .לאזקָאװָארעא ןבעל ץאלּפ ןפא ןעזעג בָאה'כ סָאװ ,ןזָארג

 טיַײצ ןופ ןוא ,ןישאמ רעד ןופ רעדור םאב טציז שטיוװָאװל םארבא
 עכעלפראש א זיא םיא אב .טַײז ןַײמ ןיא קוק א רע טּפאכ טַײצ וצ
 א ןיא םיטש יד רעבָא ,סעציײלּפ עקידלקניװ ,ןיק עפראש א ,זָאנ
 :ךימ טעב רע .עכייוו

 ,ןדייר טינ ןיילא טליװו ריא ביוא ןוא ,סעּפע עשז טלייצרעד ,ונ --
 ,ןלייצרעד לעװ ךיא ןוא ,ךַײא טריסערעטניא'ס סָאװ ,טגערפ זיא

 ןיא טנרעלעג .עיפארגָאיב ןַײז טלייצרעד ןוא געוו ןפא טקוק רע
 -עג .טוטיטסניא ןא ןיא ,םוקינכעט א ןיא ךַאנרעד ,לוש רעשידִיי א
 -אז-יטעמ , ןפא גנויוב רעלאטיּפאק ראפ לײטּפָא םענופ ףעש ןעוו
 ..ןענרעל ,ןטעברא עדייב .ענעסקאוורעד-- רעדניק ייווצ טָאה .דָאװ

 ןױש ןרָאפ רימ סָאװ ,ערעזָא רעד ףֹא קוק ךיא ןוא ,טדער רע
 ,ךעלמײײב ערעטיש טימ טמיוזעגמורא ןיא יז .גערב ריא סיוגנעל
 טימ טלביווש סע .רעטעמָאליק ןעצ א ןזַײרקמוא ןיא ךערע ןא טלאה
 א ,ןייגליוו ךיז טזָאל סע עכלעוו רעטנוא ,"ךעלמעווש ,-- סמעריש
 ייגגאמ רעד ,ןגער ןטכירעגמוא ןא ןופ ןוא ןוז רעד ןופ רעטצישאב
 ,םעליוא רעקסרַאגָאט

 ,טנעט רעסיורג א ןגיוא יד ןיא ןָאטעג ףרָאװ א רימ ךיז טָאה סע
 םעניא .סעכָאּפשימ ערעייז ןוא ןאמרָאד רעדירב יד טמערישאב סָאװ
 עטלקנערּפשאב ַײבראפ לדניווש א ןעוט ןישאמ רעד ןופ לרעטצנעפ
 -עג ךיז טלָאװ ןאמערוועכ א סעּפע יװ טקנוּפ ,סנקור ןוא רעמענעּפ
 יד .ךעלעזעה-ןוז יד ייז ףא טזָאלעג ןוא עלעגיּפש א טימ טליּפש
 -ַאטװא ייר רעגנאל א רעטניה קעווא ךיז טלעטש ערעזדנוא ןישאמ
 ןיא ָאד רעבָא .יז יו ,טביוטשראפ יוזא טקנוּפ ןענַײז סָאװ ,ןליבָאמ
 ,ָאד ןעיצסיױוא ךיז זיא טוג .יולב ,ןייר --למיה רעד ,שירפ טפול יד
 טימ ךָאנ .טלייה ,ןעמ טגָאז ,ערעזָא יד ..דרע רעד ףא ,גערב םאב
 עריא טימ ןלייה ךיז ןשאווושט יד ָאד ןגעלפ קירוצ רָאי טרעדנוה
 ,ןרעסאוו ענעצלאזעג

 סנאמרָאד יד וצ רעטנעענ לסיב א וצ טקור שטיוװַאװל םארבא
 ענעי ןוא ,עכָאּפשימ ןַײז טצעזאב ךיז טָאה'ס ןכלעוו ףא ,ךיּפעט םעד
 וצ רעטנעענ לסיב א ךעלכיּפעט ןוא סערדלָאק ערעייז רעביא ןקור
 םארבא .ךיּפעט רעטעוועקוטשעגפיונוצ-טנוב ןייא טרעװ סע .םיא
 -ָאטװא ןַײא טלעטש סָאװ ,עדאגירב א ןיא טעברא ןוז סעשטיווָאװל
 טָאה רע ,סענמָאד יד ףא םירישכאמ-טסעמ ןוא -לָארטנַאק עשיטאמ
 טינ ךָאנ רע טליּפש עדאגירב רעד ןיא ןוא ,דאירזאר ןטירד םעד
 ןיא רע זיא ,ערעזָא רעד אב ,ָאד רעבָא ,לדיפ עטשרע יד עמאטסימ
 אב ןעוועטאבעלאב רעבַײװ יד .ריב ךעלשעלפ יד טנפע רע .רעטנעצ
 עמ סָאװ ,טָאּפמָאק א זיא לכַײמ רעטסקאמשעג רעד .ןצכעסַײבוצ יד
 טָאּפמָאק רעד .ןעיָאלס עשּפיה ץנאג ןיא ךיז טימ ןעמונעגטימ טָאה
 ,סעדעגאי ערעיוז ,עקניניילק ---לשנַײװ-דלאוו עגיה ןופ טכאמעג זיא
 עכעלנייועג וצ יו ,רעקוצ רעמ לָאמ ַײרד ףראד עמ עכלעוװ וצ
 טּפיוהאב סע יװ ,ןוא קיטפאז רעייז ייז ןענַײז רעבָא ראפרעד ,לשנַײװ
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 רעסיוא .ןענימאטיוו טימ לופ ,ןאמרָאד ענוװָאװל ענִיאפ עשרעטקָאד יד
 -ווָאװל עניאפ .קנארטעג רעקידסעיכ א ךָאנ-ןאראפ זיא ,טָאּפמָאק םעד
 א יװ ,יז טגנאלרעד ןוא רעסאוו זָאלג א גורק א ןופ ןָא טסיג ענ
 ,ןַײװ זָאלג

 ,קאמשעג ןוא ןייר זיא -- ,יז טגָאז -- ,רעסאוו רעקסרָאגָאטינגאמ --
 | ,רעמענירב עשינאלזעטרא ןופ סע ןעמענ רימ

 יייכ רעייז ריא אב ךיז טמוקאב סע ןוא ,"שייר , ןטימ טדער יז
 רָאטקורטסנַאק-טּפיױה רעד ,שטיװעירָאגירג ףלָאװ ,ןאמ ריא .קידווענ
 ןוא םענַאּפ ןקיטכיל ןטימ זיא ,טוטיטסניא ןכעלטפאשנסיוו ןגיה א ןיא
 סע ,טַײקנדירפוצ ןופ סוגסיוא ןייא בַײל ןפא ךעלקנערּפש יד טימ
 ,טילקיייפ עכעלרעדנווו אזא טציזאב יורפ ןַײז סָאװ ,עָאנאה םיא טוט
 ,טרָאװ סעדעי ןוא ,טגנאלרעד יז סָאװ ,טַײקינײלק עדעי ,ץלא זא
 ןיא ןעזעג םיא ךיא בָאה ןטלמונא .ןענייכ ןביז טָאה ,טגָאז יז סָאװ
 ןגיובעגנָא ןסעזעג זיא רע .טעניבאק ןסיורג ןַײז ןיא ,טוטיטסניא
 ןענַײז סע רעכלעװ ףא ,טערב רעקידעּפושעמ רעסיורג א רעביא
 .ריּפאּפ-ךאמטאוו סנגיוב ןרעדנא םעד ףא רענייא טגיילעגפורא ןעוועג
 יז ןופ םענייא ןביוהעגרעטנוא לָאמ עלא טָאה שטיװעירָאגירג ףלָאװ
 יזעלג עקידנעייוצ יד טימ ןלירב יד ךרוד םיא ןיא טקוקעגנַײרא ןוא
 ,רעדירב ַײרד ענַײז ןגעוו ןוא ךיז ןגעוו טלייצרעד רימ טָאה רע .ךעל
 ַאד ןוא טייהרעגנוי קסרָאגָאטינגאמ ןייק ןעמוקעג ייז ןענַײז עלא סָאװ
 ,ךיז ןעמ טרעטלע

 --.טלייצרעד רע טָאה -- ,וועשיראי לטעטש םענופ ןעמאטש רימ --
 -ילרד יד ןיא טָאה עמ ןעוו ...קסלָאדָאּפ-װעליהַאמ ןופ טַײװ טינ זיא'ס
 רעד טָאה ,דָאװאז ןשיגרולאטעמ םעד ןעיוב ןעמונעג ןרָאי רעקיס
 ןפעסיוי ןוא ןענאטאנ ,ןרעדנאסקעלא ,ךימ טריברעוװראפ טעזמָאק
 -רעפ רעד ,סרָאטקורטסנַאק ןענַײז זדנוא ןופ ַײרד .טעברא ףא רעהא
 ךעציסַײרפוא םענופ ףעש ןעוועג זיא ,רענַאיסנעּפ א ןיוש טציא ,רעט
 ..?איאנטינגאמ , גראב ןפא

 ןיא ,ךעלרעסיוא ...סעיפארגָאלב ליפיוזא טרעהעג ָאד ןיוש בָאה'כ...
 רעדעי רעבָא .ךעלנע רעייז עלא ייז ןענַײז ,ןכירטש עניימעגלא יד
 ,לריוג ןרעדנוזאב ןַײז טימ ןוא רעטקאראכ ןַײז טימ ךָאד זיא שטנעמ
 -ראפ ןעמונעג ךיא בָאה עיסענ רעלארוא יד סָאװ ,ךימ טסירדראפ סע
 -ראק עטעשָאּפ יד ,ךעלטעלב עקניניילק יד -- טָאנקָאלב א ןיא ןבַײרש
 ןַײז ףראד עמ זא ,רעטנוא ןיילא יװ ןיוש ןגָאז ךעלעוועט ענענַאט
 ,ץלא ןביײרשראפ טפראדעג טלָאוװ;כ .ןטלאהראפ טינ ךיז גנאל ,קילַײא
 ,טפעה םעניימעגלא ןקיד א ןיא ,טרעהעג ןוא ןעזעג ָאד בָאה'כ סָאװ
 ןוא ,טלופראפ ןיא טָאנקָאלב רעד "..ןיוש סעבאש רעד קעווא , רָאנ
 -ראפ בָאה'כ ןכלעוו טימ ,טנַײרפ א טימ יװ ,םיא טימ ךיז ןגעזעג ךיא
 .קסרָאגַאטינגאמ טָאטש רעטוג רעד ןיא ןכַאװ עטוג רָאּפ א טכארב
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